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RESUMO 
 

 

 

As organizações coletivas devem buscar atender às demandas sociais e econômicas de suas 

comunidades, porém, para que o resultado alcançado seja o esperado, é necessário que 

estabeleça uma relação de confiança e solidariedade mútua. As práticas do associativismo e 

do cooperativismo têm-se apresentado como importante instrumento para a agricultura 

familiar. As organizações coletivas rurais têm contribuído para que os agricultores familiares 

continuem suas atividades agrícolas, o que possibilita acessar políticas públicas, elevar a 

produtividade e participar com competitividade na comercialização dos seus produtos. O 

objetivo dessa pesquisa foi compreender como as cooperativas e associações contribuem nas 

atividades econômicas (plantio, colheita, aquisição de insumos e comercialização) dos 

agricultores familiares, nos municípios de Rio Verde e Jataí-GO situados no Sudoeste do 

Estado de Goiás. Para realizar a pesquisa utilizamos uma metodologia pautada no 

levantamento bibliográfico buscando um referencial teórico sobre o associativismo e 

cooperativismo e suas contribuições para os agricultores familiares. O levantamento de dados 

de fonte primário ocorreu por intermédio de entrevistas aos agricultores e aos representantes 

das organizações coletivas, os dados de fonte secundária foram coletados nos arquivos do 

IBGE. No referencial teórico buscamos compreender como o desenvolvimento territorial rural 

e o Estado tem contribuído para as atividades dos agricultores familiares, buscamos 

compreender as características do cooperativismo e o associativismo e como essas 

organizações coletivas promovem o desenvolvimento territorial rural, investigando as 

principais vantagens, dificuldades e bloqueios enfrentados pelas organizações coletivas, 

sobretudo dos agricultores familiares. Realizamos uma descrição dos dados levantados para 

compreender a realidade do cooperativismo e associativismo para o Sudoeste de Goiás, 

destacando os municípios de Rio Verde e Jataí – GO. Com o desenvolvimento da pesquisa 

verificamos que as associações e cooperativas tornaram-se fundamentais para o 

fortalecimento dos pequenos agricultores; são possibilidades vistas pela comunidade, de 

modo a minimizarem suas dificuldades, visando ao aumento do poder de barganha dos 

pequenos agricultores frente ao mercado e, assim, fortalecê-los economicamente. 
 

 

 

Palavras-Chave: Associativismo, cooperativismo, agricultura familiar, políticas públicas.  

 

 

 

 

 
 

 



 

 
ABSTRACT 

 

The Collective organizations must be try to meet the social and economic demands of your 

communities, but, for achieve the result be hoped for, it is necessary to establish a relationship 

of trust and mutual solidarity. The practices of associativism and cooperativism have been 

presented as important instruments to the family agriculture continue their agricultural 

activities, which possibility access to public policies and increase productivity and participate 

with competitiveness in the commercialization of their products. The objective of this 

research was to understand how cooperatives and associations contribute to economic 

activities (planting, harvesting, acquisition of inputs and commercialization) farmers relatives, 

in the  town  Rio Verde and Jataí-GO  situated on the Southwestern of the State of Goiás. To 

do the research we use a methodology based on the bibliographic search a theoretical 

reference about associativism and cooperativism and your contributions to farmers relatives.  

The survey the Data collection from primary sources occurred through interviews with 

farmers and representatives of collective organizations. Secondary source data were collected 

from IBGE archives. In the referential theoretical we seek to understand how rural territorial 

development and the State have contributed to the activities of farmers relatives, we seek to 

understand the characteristics of cooperativism and associativism and how these collective 

organizations promote rural territorial development, investigating the main advantages, 

difficulties and blockages Faced by collective organizations, especially farmers relatives. We 

realize a description the data collected to understand the reality of cooperativism and 

associativism to the Southwest of Goiás, in highlight the town of Rio Verde and Jataí- GO. 

With the development of the research we verified that the associations and cooperatives 

become fundamental for strengthen the small farmers; Are possibilities seen by the 

community, in order to minimize their difficulties, aiming to increase the bargaining power of 

small farmers in front of the market and, this way, to strengthen them economically.  
 

 

Keywords: Associativism, cooperativism, family agriculture, public policies. 
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CAPITULO 1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura brasileira passou pelo processo de “modernização” a partir do final da 

década de 1950. Entretanto, esse foi um procedimento que apresentou um desenvolvimento 

desigual (KAGEYAMA, 1987) e seletivo (DELGADO, 1985). A implantação de técnicas 

avançadas na agricultura ficou concentrada, sobretudo, nos Estados da região Centro-Sul do 

país, sendo um processo que beneficiou os grandes proprietários e, em contrapartida, 

marginalizou os pequenos proprietários rurais. Essa categoria de proprietários, historicamente, 

não teve acesso às políticas públicas, às técnicas apropriadas e o acesso ao mercado é 

limitado, e quando ocorre, é de forma bastante subordinada. 

Nesse âmbito, surgiram algumas iniciativas que buscam superar as questões e barreiras 

que atingem os agricultores familiares. As associações e cooperativas são possibilidades 

vistas pela comunidade, de modo a minimizarem suas dificuldades, otimizando a produção e 

seu escoamento, visando aumentar o poder de barganha dos pequenos agricultores frente ao 

mercado e, assim fortalecê-los política e economicamente. Nesse sentido, a cooperação é a 

ação social articulada, alinhavada por objetivos comuns para solucionar problemas concretos 

(SCOPINHO, 2007).  

No âmbito das relações de trabalho, segundo a autora supracitada, a cooperação 

significa a ampliação da capacidade de sobrevivência econômica, por meio da obtenção de 

renda monetária direta e indireta.  

As organizações coletivas devem buscar atender às demandas sociais e econômicas 

de suas comunidades, porém, para que o resultado alcançado seja o esperado, é necessário que 

estabeleça uma relação de confiança e solidariedade mútua. Ribeiro (2004) defende a 

importância da cooperação entre agricultores familiares que estão em uma mesma situação, 

em que a autogestão é essencial e que a conscientização por meio das escolas é fundamental 

para construir uma noção de associação entre os produtores rurais de uma mesma região.  

De acordo com Oliveira (2010), o associativismo rural constitui-se em uma 

importante estratégia de inserção econômica dos produtores rurais e em uma possibilidade de 

reprodução social, tendo em vista que a organização associativa potencializa a superação das 
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barreiras impostas pelos capitais comercial, industrial e financeiro, tanto para a compra de 

insumos quanto para comercialização de produtos agropecuários. 

Entretanto é válido destacar que o movimento do associativismo não ocorre somente 

entre pequenos produtores e na agricultura familiar; é notório que os grandes produtores de 

commodities em grande escala para exportação e para as agroindústrias também utilizam do 

associativismo para avançar seus sistemas produtivos e atingir ao máximo de rentabilidade 

com suas atividades. 

A partir dos anos 1960, o setor agropecuário no Brasil passou a ser cada vez mais 

incorporado pelos moldes industriais de produção, ditados pelo sistema capitalista, 

expandindo as áreas de cultivo e intensificando a produtividade da terra e do trabalho a partir 

da mecanização e da incorporação de insumos químicos. Assim, houve a manutenção e 

intensificação da concentração da propriedade da terra. Nessa perspectiva, o desenvolvimento 

tecnológico e científico foi essencial para garantir o progresso da produtividade no setor, em 

que algumas regiões conseguiram maior crescimento em detrimento de outras 

(ABRAMOVAY, 2000). 

Todo esse processo de incorporação tecnológica foi propiciado pelo advento do pacote 

da Revolução Verde no Brasil. Entretanto, segundo Favareto (2006), para os pequenos 

proprietários rurais, essa “revolução” foi nula ou negativa, pois não houve a implementação 

de políticas para engendrar os produtores familiares nesse desenvolvimento técnico e 

operacional. No âmbito dos grandes proprietários de terra, essa “revolução” possibilitou novas 

técnicas de produção e a incorporação de áreas até então improdutivas, sendo essenciais para 

intensificar a produção. Nesse período, com o uso de insumos agrícolas, maquinários 

modernos, corretivos de solos e seleção genética de sementes, promoveu-se a alteração do 

cenário rural do país, em que as desigualdades sociais no campo foram amplamente 

aprofundadas. 

Por desenvolvimento rural, compreendemos as formas que se têm buscado para 

efetivar as atividades agrícolas, em que, mediante as iniciativas dos indivíduos e os auxílios 

governamentais via políticas públicas, busca-se inserir os agricultores familiares na lógica 

capitalista de aquisições e comercializações de produtos. 

Buscando indicar as formas de implantação de tais organizações, são apontadas as 

políticas públicas destinadas aos agricultores familiares, a partir do final dos anos 1990, que 

trouxeram como condição para o acesso a elas a participação numa organização.   
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O interesse dessa pesquisa são as organizações coletivas, especificamente as 

associações e cooperativas situadas no campo e que tenham como foco atuar junto aos 

produtores familiares. Essas organizações são entendidas como modelo de estrutura 

organizacional, do qual se originam sociedades constituídas sob a forma democrática para 

atingir fins específicos, ou seja, associação autogestionária de pessoas, regida por princípios 

de igualdade no que se refere à propriedade, gestão e repartição de recursos (SCOPINHO, 

2007).  

Os municípios de Jataí e Rio Verde estão inseridos na Microrregião Geográfica do 

Sudoeste de Goiás, que, por sua vez, abrange uma área de 2,47 milhões de hectares, 

correspondendo a 16% da área do estado de Goiás, compreendendo 18 municípios, sendo 

eles, economicamente, os principais (BORGES, 2006, p. 56).  

Batista e Mattos Júnior (2007), analisando o Sudoeste de Goiás, indicam que a 

“modernização conservadora”, que ocorreu de maneira muito expressiva a partir da década de 

1970, provocou a integração entre agricultura e indústria, surgindo o denominado agronegócio 

e intensificando a produção de soja e milho para exportação, destacando a atuação do Estado 

e o fortalecimento da Cooperativa Mista dos Trabalhadores Rurais do Sudoeste Goiano 

(COMIGO), que, mesmo sendo uma cooperativa, apresenta características capitalistas e segue 

uma orientação fortemente empresarial. 

A presente pesquisa teve como objetivo compreender como as cooperativas e 

associações contribuem nas atividades econômicas (plantio, colheita, aquisição de insumos e 

comercialização) dos agricultores familiares, nos municípios de Rio Verde e Jataí-GO.  

 Dessa forma elencamos alguns objetivos específicos para a execução dessa pesquisa: 

a) analisar e comparar as organizações coletivas
1
, associações e cooperativas dos agricultores 

familiares; b) Investigar as principais dificuldades enfrentadas pelas organizações coletivas, 

dos agricultores familiares; c) averiguar o papel do Poder Público nas organizações coletivas e 

d) Avaliar o envolvimento e a participação dos membros nas organizações coletivas.  

  O desenvolvimento da dissertação foi direcionado por seis capítulos. O primeiro 

apresentou a introdução do trabalho, o segundo apresentou os procedimentos metodológicos 

da pesquisa; o terceiro o referencial teórico baseado em diferentes autores que discutem as 

                                                             
1 Organizações coletivas são em sua acepção ampla as diversas modalidades de organização da sociedade civil, 
tais como: o sindicalismo, o cooperativismo, as organizações não-governamentais, as associações de bairro, os 

movimentos sociais, dentre outros (OLIVEIRA, 2010). Para essa pesquisa, vamos utilizar o termo “organizações 

coletivas” para designar as associações e cooperativas para os produtores rurais.  
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organizações coletivas, políticas públicas voltadas para os pequenos agricultores, a atual 

situação do cenário rural brasileiro e o contexto histórico da formação das cooperativas e 

associações; o quarto capítulo expõe as discussões dos resultados obtidos a partir da análise 

dos dados primários e secundários, o quinto capitulo as considerações finais sobre a pesquisa.  

No primeiro capítulo, a Introdução apresentou uma prévia da Geografia e uma análise 

da distribuição das atividades do homem no espaço geográfico, depois autores que discutem o 

desenvolvimento territorial e rural e as intervenções do Estado para promover o 

desenvolvimento territorial e as políticas públicas que buscam otimizar a produção de caráter 

familiar na agricultura, sobretudo após a década de 1990.        

O segundo capítulo apresentou os procedimentos metodológicos da pesquisa, como 

localização da área de estudo, aquisição dos dados do Censo Agropecuário, entrevistas com os 

produtores rurais (assentamentos ou comunidades tradicionais). 

O terceiro capítulo, “A questão das organizações coletivas no campo” apresentou a 

análise estrutural dos elementos que compõem o espaço, oferecendo explicações sobre a 

distribuição das atividades do homem no espaço. Em seguida, o conceito de território e as 

atuações do Estado como centralizador e forma de controle e poder. 

O quarto capitulo, “Organizações coletivas no campo, definições e contexto histórico”,  

foram analisadas as atuações das cooperativas e associações no Brasil, no Estado de Goiás e 

na Microrregião do Sudoeste de Goiás com o avanço da tecnificação agrícola segundo a 

lógica produtiva imposta pela Revolução Verde na região Centro-oeste e no Estado de Goiás.  

 As discussões sobre os dados de campo foram apresentadas no quinto capítulo, “As 

organizações coletivas rurais no município de Jataí-GO e Rio Verde-GO”. Nesse capítulo, 

efetuaram-se a análise e interpretação dos dados coletados a partir de entrevistas com os  

produtores rurais para compreender suas atividades agrícolas, tais como plantio, colheita e 

comercialização dos produtos agropecuários e as relações com organizações coletivas e o 

capitulo 6 as considerações finais da pesquisa. 

Com a realização da pesquisa, espera-se compreender as formas de funcionamento 

das organizações coletivas, os processos de formação das cooperativas, suas formas de 

atuação frente às políticas públicas, as principais dificuldades, desafios e as melhorias que 

essas organizações coletivas proporcionam e/ou podem vir a oferecer aos associados e 

agricultores do Sudoeste de Goiás, mais especificamente nos municípios de Rio Verde e Jataí, 

que apresentam significativa produtividade de commodities. 
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Compreendemos a importância das associações coletivas no que tange aos canais de 

lutas dos agricultores familiares, no intuito que fazem valer seus direitos frente às demandas 

do mercado capitalista competitivo e aos interesses e subsídios governamentais. Atentamos 

também para as cooperativas dos grandes produtores rurais, que visam às facilidades dos 

mercados internacionais e financiamentos para a aquisição de tecnologias avançadas que 

potencializam a produtividade e, consequentemente, a acumulação de capital.  
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CAPÍTULO 2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS  

2.1 Caracterização da área de estudo 

A região do Sudoeste de Goiás apresenta grande representatividade no cenário 

nacional na exportação de soja, milho e sorgo. De acordo com o IBGE (2016), a estimativa da 

população de Jataí foi de 97.007, sua área territorial é de 7.174,220 km², com densidade 

demográfica de 12,27 hab/km², situado na latitude 17° 52’ 53” sul e longitude de 51° 42’ 52” 

oeste. O município de Rio Verde apresenta uma população maior de 212.237 habitantes 

distribuídos na área de 8.379,659 km², com densidade demográfica de 21,05 hab/km², 

localizado na latitude de 17° 47’ 53” e longitude de 50° 55’ 41” oeste, (Mapa 1). 

 

Mapa 1 - Microrregião do Sudoeste de Goiás: localização da área de estudo 

 

Fonte: SIEG, (2014) e SILVA, Rafael Fernando Gontijo, (2014). 

 

O Sudoeste de Goiás apresenta além das grandes propriedades as propriedades 

pequenas, em que podemos destacar os assentamentos e as comunidades tradicionais, o foco 
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dessa pesquisa são os produtores rurais que têm propriedades nos municípios de Jataí e Rio 

Verde (Quadro 1 e Mapa 2) 

 

Quadro 1- Localização dos assentamentos e comunidades tradicionais, em Jataí e Rio Verde-

GO 

Municípios Assentamento Comunidade 

Tradicional 

Latitude 

(UTM) 

Longitude 

(UTM) 

Altitude 

(m) 

Jataí Rio Paraíso  8021859 0423392 792 

Jataí Guadalupe  8028797 0428730 728 

Jataí Santa Rita  8046509 0410896 767 

Jataí Rômulo Souza 

(Gurita) 

 8012275 0438018 774 

Jataí 3 T   80971 0507639 799 

Jataí  Onça 8021866 0423388 857 

Jataí  São José  7959908 0434343 537 

Rio Verde Rio Verdinho  8032846 0471958 814 

Rio Verde Pontal dos 

Buritis 

 8097222 0507637 786 

Rio Verde Água Bonita  8033112 0454799 809 
Organização: Gontijo (2016) 

 

Mapa 2 - Assentamentos e comunidades tradicionais, em Jataí e Rio Verde-GO 

 
Fonte: SIEG, (2014) e MACHADO, L. M, (2014). 
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2.2 Levantamento bibliográfico 

 

Os levantamentos bibliográficos foram os que versaram sobre o desenvolvimento 

rural, atuações dos órgãos governamentais na promoção de políticas públicas, buscando uma 

interface com as organizações coletivas (associações e cooperativas).  

Também foram apresentadas as questões teóricas para o associativismo e 

cooperativismo buscando conceituar e identificar as diversas formas de atuações dessas 

organizações coletivas, como a distinção entre associações e cooperativas, comparando as 

formas de organização, gestão, participação do associado, uso do capital social e as 

elaborações dos estatutos.  

 

 

2.2 Levantamento dos dados primários e secundários 

 

Os dados primários foram coletas por intermédio de uma entrevista semi estrutura, 

com questões voltadas para os representantes das associações e cooperativas e, outro roteiro 

com perguntas direcionadas aos agricultores familiares.  

Para efetivar a análise, realizamos entrevistas com representantes de associações e 

cooperativas, com agricultores familiares e líderes de assentamentos de reforma agrária, 

totalizando 45 entrevistados (3 líderes de cooperativas, 4 líderes de associações e 38 

produtores rurais), aprovado pelo Comitê de Ética da UFG (APENDICE A e B e Anexos A e 

B) 

Os dados secundários foram levantamento sobre surgimento das cooperativas e 

associações agropecuárias no Brasil, dando ênfase nas organizações sociais instaladas no 

Sudoeste de Goiás, detalhadamente sobre as atuações de cooperativas e associações em Jataí e 

Rio Verde. 

O Levantamento do censo Agropecuário do IBGE (2006) sobre as organizações 

coletivas serviram como base para as elaborações de tabelas e gráficos. Os dados foram 

discriminados para todos os tamanhos de estabelecimentos rurais, visando realizar uma 

comparação entre os grandes proprietários e a agricultura familiar, a partir de seus níveis de 

atuações em organizações coletivas.    
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Para sistematizar os dados coletados elaboramos quadros, tabelas e gráficos em que 

apresentamos como funcionam as participações dos agricultores familiares com relação às 

cooperativas e associações.  

Após a coleta dos dados primários e secundários realizamos uma discussão de como as 

organizações coletivas atuam para os agricultores familiares. Com os dados primários 

levantados identificamos as formas de atuações dos agricultores entrevistados, suas 

atividades, participações em organizações coletivas, tempo de aquisição da propriedade, e as 

vantagens de participar das cooperativas e associações.  
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CAPITULO 3- A QUESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES COLETIVAS NO CAMPO 

  

Neste capítulo apresentou a análise estrutural dos elementos que compõem o espaço, 

oferecendo explicações sobre a distribuição das atividades do homem no espaço. Em seguida, 

o conceito de território e as atuações do Estado como centralizador e forma de controle e 

poder. 

Buscamos compreender as políticas públicas voltadas à agricultura familiar, que 

atendam às demandas as classes de camponeses, quilombolas, ribeirinhos e trabalhadores do 

movimento sem-terra, as quais, por intermédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário 

buscam sistematizar as produções. 

 

3.1  O  Coletivismo  

 

A Geografia enquanto ciência, Dolfuss (1973) indica que, na medida em que os dados 

são percebidos, examinados e avaliados minuciosamente, podemos compreendê-los como 

formação de uma ciência geográfica. Por conseguinte, as análises geográficas nasceram com 

as relações inseridas no espaço, em que os geógrafos localizam e investigam os sistemas de 

evolução e, posteriormente, determinam a área de sua extensão. Mesmo afirmando que o 

objeto de estudo dos geógrafos são os elementos do espaço, Dolfuss (1973) deixa explícito 

que o objetivo principal da Geografia é a análise social, que estuda a distribuição das 

atividades dos homens no espaço. 

Após realizar a identificação desses elementos da paisagem, é papel do geógrafo 

indicar a localização, mais precisamente, definir o sítio e a posição. Dessa forma, o estudo é 

realizado mediante essa análise, levando à compreensão dos sistemas espaciais. Visando 

conceituar esses termos, Dolfuss (1973) afirma que o “[...] o sítio representa o receptáculo 

territorial de um elemento do espaço” e “[...] a posição depende do sistema de relações que o 

elemento mantém com outros elementos, estejam estes próximos ou distantes”. Assim a 

característica da posição depende da junção de vários sistemas relacionados com as atividades 

e com as funções da unidade.  

O espaço geográfico possui uma identidade e é passível de ser localizado, 

possibilitando a origem de estruturas que são regidas e organizadas por um sistema, em que o 
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papel do geógrafo está em delimitar e observar suas articulações e interferências, buscando as 

originalidades e similitudes das estruturas. 

A análise estrutural dos elementos que compõem o espaço é indispensável para as 

pesquisas geográficas, com o objetivo de oferecer explicações para os fenômenos observados 

e demonstrar as lógicas dos sistemas que compõem a realidade geográfica. 

Dissertando sobre as características do espaço, Santos (1996) indica que este é algo 

construído socialmente, sendo uma instância da sociedade, soma da paisagem e da sociedade. 

O espaço possibilita a ideia de totalidade, que é separada em 5 elementos – que estão sempre 

conectados –, sendo eles o homem, infraestrutura, meio ecológico, firmas e instituições, tendo 

o Estado como o ditador das normas, configurando o espaço a partir de seus interesses.  

Em uma visão marxista, o espaço é construído pelas relações sociais mediante o uso 

das técnicas, como um sistema que possibilitará o surgimento de subespaços. Nessa 

perspectiva, o lugar é incorporado ao sistema produtivo globalizado, em que o comando é 

global e o processo de acumulação se dá na circulação e nos processos produtivos. 

Sobre as técnicas, há a finalidade de representar as intencionalidades, em que a técnica 

e a ciência atuam juntas, contribuindo com a construção do espaço globalizado. Esse processo 

vai se desdobrar no “período técnico-científico”, caracterizado pela atuação das grandes 

corporações, em que as comunicações são rápidas e difundidas e os países que detêm maior 

poder tecnológico são os mais desenvolvidos, (SANTOS, 1996).  

O espaço é visto, portanto, como um produto social, estando em constante 

transformação, em que a sociedade não pode operar fora dele, já que ele é suporte 

imprescindível à vida. Ele resulta do processo de produção para garantia de sua existência, 

efetuada pelo ser humano, uma decorrência de sua história, sendo a paisagem, por sua vez, um 

processo cumulativo desses tempos, compostas de diferentes processos no tempo e no espaço 

que proporcionam a estas configurações distintas, (SANTOS, 1996).  

Com o movimento da globalização na sociedade e da economia, houve o processo de 

mundialização do espaço geográfico, sendo que todos os lugares foram atingidos pelas 

atuações dos processos produtivos, criando as inter-relações entre os lugares. A Geografia 

passa a analisar essas leis universais, apresentando, entretanto, bastante dificuldade de atingir 

o estágio global, ou seja, o processo da globalização de que quanto mais os lugares se 

mundializam, mais se tornam singulares e específicos, formando lugares únicos, (SANTOS, 

1996).  
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Após os anos 1950, juntamente ao processo de globalização, no caso específico do 

Brasil, houve uma urbanização, em que há uma acentuada migração da população rural em 

direção às áreas urbanas, fato proporcionado pelo crescimento industrial, principalmente na 

região sudeste do país. Entretanto, Santos (1996) direciona uma crítica para o meio urbano, 

sendo algo artificial, fabricado com restos da natureza primitiva, que a agricultura passa a se 

beneficiar dos progressos científicos e tecnológicos que vão assegurar uma produção maior 

em menores espaços, visando abastecer a população urbana. 

Dessa forma, a definição geral de espaço torna-se algo difícil de ser realizada, visto a 

complexidade de sua abrangência. Santos (1997) afirma que o espaço é formado por dois 

componentes que interagem continuamente. Assim, o espaço total é constituído de 

subespaços: agrícolas, urbanos, mineiros, estratégicos etc., (SANTOS, 1997). Por 

conseguinte, com a formação dos subespaços, a rede urbana torna-se fundamental para o 

processo organizacional.  

O período de industrialização e urbanização nos países subdesenvolvidos da América, 

especialmente o Brasil, começou após a Segunda Guerra Mundial, sendo, portanto, a união 

entre a técnica e ciência, seguindo as lógicas do mercado. Essa característica proporcionou 

uma nova interpretação da natureza, que passou a ser subordinada pela técnica, em que [...] “a 

ciência e a tecnologia, junto com a informação, estão na própria base da produção, da 

utilização e do funcionamento do espaço e tendem a construir o seu substrato” (SANTOS, 

1996, p. 160). O meio artificial ganha força, subsidiado pela técnica e pela informação, fato 

que vai possibilitar a cientificização e tecnificação da paisagem, deixando de existir a 

natureza dita primária. 

 

3.2 Desenvolvimento Territorial e Rural 

 

Os territórios são delimitados entre a soberania – relação de poder – e a população 

nacional, estando justapostos e delimitados por meio das fronteiras. Dessa forma, surge o 

Estado como centralizador, sendo a principal forma de poder e controle do território, em que a 

sociedade se transforma em Estado para garantir a posse e a proteção dos recursos de que 

necessita (SAQUET, 2015 p. 30). Nesse contexto, em que o território se torna essencial para 

atuação do Estado, Saquet (2015) considera o território como uma parcela do espaço, 

delimitada com ou sem a presença do homem, buscando suas bases nas relações de poder do 

território em Foucault. 
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As discussões acerca do território estão fortemente enraizadas no processo de poder. 

Saquet (2015) busca em Guattari e Deleuze o conceito de territorialização, desterritorialização 

e reterritorialização (T–D–R), sendo possível indicar que o Estado, por intermédio das 

políticas públicas, conflitos internos e guerras, conseguiu conquistar ou abranger seus 

domínios territoriais, havendo uma reconstituição e restituição do poder. 

O conceito de território como produto social, proposto por Saquet (2015), com base 

nos pressupostos de Quaini, é constituído nas perspectivas econômicas, políticas e culturais.  

Com o intuito de caracterizar o território e buscar uma relação com as questões sociais, 

Saquet (2015, p. 67) aponta que “[...] os indivíduos ou grupos podem influenciar nas decisões 

governamentais, mas o Estado precisa legitimar e regulamentar essas decisões. O território é 

entendido como área delimitada, com edificações e relações sociais de intervenção e 

controle”.  

O território deve ser compreendido como espaço modificado mediante o trabalho do 

homem, em que as relações de poder estão no cerne dessa concepção, havendo, portanto, um 

caráter político na construção desse conceito. Saquet (2015, p. 75), visando conceituar 

território no viés das relações sociais, aponta que:  

 

O território, dessa maneira, é objetivado por relações sociais, de poder e dominação, 

o que implica a cristalização de uma territorialidade, ou de reterritorialidades no 

espaço, a partir das diferentes atividades cotidianas. Isso de acordo com Raffestin, 

assenta-se na construção de malhas, nós e redes, delimitando campos de ações, de 

poder, nas práticas espaciais e constituem o território, como materialidade.  

 

Saquet (2015) considera o território fundamental para as análises geográficas. Com 

bases nas preposições de Dematteis, compreende o território a partir das ações humanas, 

envolvendo a comunicação, a cooperação e a troca, ou seja, as formas de socialização de uma 

determinada formação territorial. 

 Analisando as discussões acerca do território, podemos compreender que o conceito 

torna-se fundamental nas discussões geográficas, principalmente em questões relacionadas 

com o desenvolvimento econômico dos países. Na Geografia Clássica, Ratzel abordava o 

tema com uma visão naturalista, apontando a interação entre as ações humanas e o Estado. 

Dessa forma, o conceito passou a ser trabalhado com uma visão de soberania para o Estado-

Nação. 

 Saquet (2015), em sua abordagem sobre território, também considera a relação de 

poder; entretanto, propõe que nessa relação de poder mediante o trabalho, “[...] o território, 
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dessa maneira, é objetivado por relações sociais, de poder e dominação” (SAQUET, 2015, p. 

75), considerando o Estado como fundamental para a sistematização do processo, sendo 

gestor do dinamismo do território.  

 O território, para ser considerado instrumento para o desenvolvimento rural, torna-se 

necessária uma análise pelo viés abstrato desse conceito, em que Abramovay (2007, p. 20) 

coloca que “territórios não se definem por limites físicos e sim pela maneira como se produz, 

em seu interior, a interação social”.  

 Com o surgimento da Geografia Crítica e o intenso debate de questões sociais com um 

viés marxista, o conceito de território passou a ser debatido a partir das relações capitalistas, 

apresentando conflitos devido às diferenças sociais das classes que compõem determinado 

território, em que, de uma forma aprofundada, “[...] o território é unidade privilegiada de 

reprodução social, denominador comum, desembocadura, encarnação de processos diversos e 

manifestação de conflitualidades” (BRANDÃO, 2007, p. 54). 

 Após a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, o sistema capitalista ficou pautado 

a partir das ideias Keynesianista-fordista, em que o Estado exercia função primordial para a 

regulação, investimento e dinamização dos territórios (WelfareState – Estado de bem-estar 

social). Hespanhol (2008, p. 376), analisando esse período, afirma que “[...] nos países 

subdesenvolvidos, a intervenção do Estado foi significativa no mesmo período, mas ela deu-

se mais para complementar a ação do capital privado do que para prover a população com os 

serviços públicos básicos”.  

 O endividamento dos Estados mediante altos investimentos em infraestrutura para a 

consolidação de atividades agrícolas e industriais, aliada ao Choque do Petróleo em 1973, 

proporcionou o enfraquecimento do modelo Keynesiano na economia capitalista. Nessa 

perspectiva, o modelo econômico neoliberal passou a ser adotado em países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, com influência direta dos Estados Unidos da América (Ronald Reagan) e 

Reino Unido (Margaret Thatcher). Hespanhol (2008, p. 377) sobre essa mudança de atuação 

do Estado na economia indica que:  

 

Após o primeiro choque do petróleo de 1973 e o estancamento do ciclo expansivo da 

economia, os postulados neoliberais tornaram-se hegemônicos. Os organismos 

internacionais, especialmente o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD – Banco Mundial) 
passaram a apresentar e a impor medidas de cunho neoliberal para controlar a 

inflação, estabilizar as economias e superar as recorrentes crises em países 

subdesenvolvidos.  
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 Dessa forma, no Brasil, após a década de 1990, o modelo neoliberal passou a ser 

adotado pelo Estado, com o intuito de participar de forma efetiva da economia internacional. 

Analisando essa nova conjuntura para a ideia de desenvolvimento, podemos perceber que o 

Estado passou a ter outra função no contexto econômico.   

Buscando o debate acerca do território nesse sob o neoliberalismo, Clemente (2011) 

indica que o território passou a estar no centro das discussões nas questões geográficas a partir 

do final dos anos 1990. Visto que as relações sociais estão no cerne desse debate, sendo que o 

capital apropria-se do território, gerando seu dinamismo, Clemente (2011, p. 84) analisa a 

alteração do papel do Estado frente às questões de desenvolvimento territorial:  

 
Com este suposto “enfraquecimento” do Estado, surgiram propostas de 

descentralização administrativa, incentivando a participação dos agentes privados 

locais, numa proposta que advoga maior eficiência na alocação de recursos, por 

parte dos agentes privados em detrimento do Estado.  

 

 O território passou a ser conceito central para sistematizar o desenvolvimento, 

surgindo dessa forma o desenvolvimento endógeno local  em que as classes sociais ligadas à 

prática agrícola passaram a ter representatividade perante o fortalecimento econômico, sendo 

representados pelas organizações coletivas, como cooperativas, associações e sindicatos, 

(CLEMENTE, 2011), 

Nessa perspectiva, Brandão (2007) chama atenção para a formulação de um projeto 

nacional de desenvolvimento, ou seja, um projeto que consiga abranger todas as regiões do 

país. Cumpre ressaltar que a introdução do termo “desenvolvimento” na agricultura brasileira 

está relacionada com o início da Revolução Verde em meados da década de 1960 e tinha 

como objetivo tecnificar a produção agrícola visando ao crescimento econômico. 

A discussão acerca do desenvolvimento territorial foi intensificada no Brasil a partir 

da década de 1990, com influência direta do viés de conflitualidade entre as classes sociais, 

essa temática passou a abranger a questão rural, propondo formas de compreensão do 

desenvolvimento ocorrido no setor rural. Visando indicar um contexto histórico do termo 

“desenvolvimento”, Oliveira (2010) indica que, com a ascensão do modo industrial capitalista 

de produção, a noção de desenvolvimento passou a estar atrelado com a evolução social da 

sociedade. 

Nessa perspectiva, o conceito de desenvolvimento passou a ser apropriado pelo 

Estado, no intuito de promover o avanço econômico e social. Por conseguinte, há uma 
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redefinição do papel do Estado, procurando implementar políticas que têm como diretrizes a 

descentralização administrativa e a busca de participação dos agentes locais (CLEMENTE, 

2011). 

Raffestin (2015, p.15) sobre a questão do território, indica que as transformações na 

natureza proporcionaram alterações significativas, apontando que “[…] os territórios são 

criados através de uma simbiose entre o mundo agrícola e o mundo urbano [...]”. Com o 

desenvolvimento das técnicas agrícolas e urbanas, são intensificadas as transformações nos 

territórios, em que as paisagens agrárias e urbanas sofrem a influência da terceira revolução 

industrial, ou seja, aquela relacionada com a cibernética, a biotecnologia e manipulação 

genética. 

Para efetivar as questões sobre o desenvolvimento territorial, a compreensão das 

atuações dos atores locais no desempenho local torna-se fundamental. Abramavay (2007, p. 

29), realizando uma análise sobre o papel dos atores locais, infere que:  

 
O importante aqui é que os atores não são meros reprodutores das estruturas em que 

se inserem, mas têm a capacidade de alterar a correlação de forças dentro de um 

determinado campo, impondo um novo padrão de relacionamento recíproco como 

base de cooperação. É fundamental então não só compreender a maneira como os 

atores se inserem em certas realidades e mesmo em certos papéis sociais, mas 

também como adquirem o poder de alterar as relações de forças dos campos em que 

estes papéis são desempenhados.  

 

Para efetivar o desenvolvimento em âmbito local, os atores devem buscar suas 

atuações em formas coletivas, mesmo compreendendo que existe uma multiplicidade de 

objetivos e formações culturais. Dessa forma, os processos de organizações conjuntas podem 

sistematizar o desenvolvimento local e, acerca do assunto, Abramovay (2007, p. 21) entende 

que “o território coloca ênfase na maneira como uma sociedade utiliza os recursos que dispõe 

em sua organização produtiva e, portanto, na relação entre sistemas sociais e ecológicos”.  

Além das intervenções governamentais é fundamental que haja uma compreensão da 

comunidade local, que é composta por sujeitos sociais que devem se articular na busca do 

desenvolvimento, conforme enfatiza Oliveira (2010, p.87): 

 

Pensar o desenvolvimento territorial rural pressupõe contemplar a 

multidimensionalidade das ações dos atores sociais envolvidos na disputa por 

políticas públicas, na capacidade de influenciar a formulação de projetos de 

desenvolvimento e na ocupação de lugares de destaque nas instituições públicas que 

destinam os recursos financeiros. 
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Hespanhol (2010, p.28) buscando uma análise sobre a atuação do Estado na promoção 

do avanço territorial, afirma que:  

 

[...] a atuação do Estado passa a se pautar na implantação de políticas públicas que 

visam ao desenvolvimento territorial rural numa perspectiva prática e normativa, em 

que compreendemos a importância de uma atuação conjunta entre Estado e a 

sociedade local.  
 

Gonçalves Neto (1997) aponta como essencial o papel do Estado para a manutenção 

ou transformação da ordem social, indicando que, para compreender as contradições da 

agricultura, é necessário entender as lutas entre as classes sociais. Por esse viés, no debate 

acerca do desenvolvimento rural no Brasil, têm-se o conflito estabelecido entre os agricultores 

familiares e os grandes proprietários de terras, que foram beneficiados pelo modelo 

implantado pelo Estado, seguindo os moldes da Revolução Verde, que proporcionou a 

mecanização da agricultura, facilitando a expansão da monocultura de exportação e/ou 

destinada às agroindústrias. 

Com a implementação da Revolução Verde, que impôs um pacote tecnológico 

contendo insumos modernos, técnicas avançadas de irrigação, máquinas com finalidades para 

preparar o solo e colher os produtos, em teoria, esse modelo de produção, apresentava um 

caráter democrático para todos os produtores rurais, porém, o que ocorreu foi a 

marginalização dos pequenos agricultores (GUANZIROLI et al., 2001, p. 22), que não 

conseguiram adquirir esse “pacote tecnológico”. 

A partir dessa realidade, surgiram políticas públicas voltadas para a pequena 

propriedade rural, tais como PRONAF, PNAE e PAA. Todavia, há de se destacar que os 

incentivos fiscais e econômicos aos grandes produtores rurais continuaram a existir, indicando 

que o Estado proporcionou, em geral, políticas para intensificar a produção e a produtividade 

da monocultura no Brasil. 

Podemos compreender que o Estado se torna fundamental para efetivar o 

desenvolvimento territorial, entretanto, as atuações locais e as práticas dos atores visavam 

apenas a um melhor desempenho para as atividades locais. Abramovay (2007) utiliza o termo 

“habilidade social”, que é a capacidade de induzir, de obter a cooperação alheia, garantindo 

organizações que passam a ser essenciais para consolidar o desenvolvimento local das 

atividades. 
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3.3 Atuações do Estado 

Com o intuito de debater sobre as atuações do Estado no que tange às políticas 

públicas, é necessário remeter a Hespanhol (2010), que indica que a visão neoliberal adotada 

pelo Brasil, após a constituição de 1988, proporcionou a descentralização político 

administrativa.  

De acordo com Ortega (2008), o Estado prioriza as políticas macroeconômicas, apenas 

regulando e criando condições favoráveis para a permanência das transações comerciais. Por 

conseguinte, o Estado nacional transfere as responsabilidades de gestão aos estados e 

municípios, provocando o fenômeno da descentralização político-administrativa. 

Claval (2011) afirma que surge ao Estado a necessidade de conhecer sua sociedade, 

em que o recenseamento apontará as características da população e que logo após, são 

confeccionados os mapas indicando as características das regiões, fato que facilita a 

visualização e interpretação dos lugares, no intuito de delimitar e controlar determinada 

região, sendo fundamental para elaborar e propor as políticas públicas necessárias.  

Cabe ao Estado, portanto, buscar medidas para amenizar as dificuldades dos 

trabalhadores. Porém, o capital buscará sempre comandar o aparato estatal para garantir seus 

interesses, e, aliados a esses processos, os capitalistas também buscam se apropriar de regiões 

que apresentam um respaldo educacional fortalecido, com universidades e escolas técnicas, no 

intuito de absorver essa mão de obra qualificada, através da atração de indústrias de alta 

tecnologia, que contribuirão para a base tributária da localidade. Porém, o autor é enfático em 

afirmar que a questão do trabalho é inesgotável e suas relações estão em constante 

movimento, mantendo-se sempre no centro da dinâmica do capitalismo, podendo ser fatores 

determinantes para as crises. Nas palavras de Harvey (2012, p. 61), “[...] a relação capital-

trabalho sempre tem um papel central na dinâmica do capitalismo e pode estar na origem das 

crises. Mas hoje em dia o principal problema reside no fato de o capital ser muito poderoso e 

o trabalho muito fraco, não o contrário”. 

Leite (2005) afirma que com as transformações na ordem capitalista internacional há 

uma mudança do papel do Estado, que deixa de ser protagonista para assumir uma postura 

defensiva, proporcionada pelo pensamento neoliberal-conservador e pelo processo de 

globalização.  
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Navarro (2001, p. 88) afirma que esse Estado neoliberal tem “[...] metas definidas, 

metodologias de implementação, lógica operacional e as demais características específicas de 

projetos e ações governamentais que têm como norte o desenvolvimento rural”. Partindo 

dessas ações do Estado e das características de desenvolvimento territorial, temos o 

surgimento das políticas públicas que buscarão amenizar algumas contradições existentes no 

rural brasileiro. 

 Após a inserção das técnicas agropecuárias da Revolução Verde o espaço rural 

brasileiro passou por um avanço da produção em larga escala e a intensa atuação da 

agricultura capitalista. Sobre essa questão, Costa (2013, p. 46) coloca que “[...] em nenhum 

outro momento da história agrária os estabelecimentos rurais de menor porte econômico 

estiveram tão próximos da fronteira da marginalização”. Como o sistema agrícola implantado 

no país após a Revolução Verde foi estritamente voltado para a produção de commodities e 

produtos com valores comerciais para exportação, tem-se a marginalização do agricultor 

familiar dos processos produtivos. Por conseguinte, Costa (2013) indica que a produção de 

base familiar na agricultura permaneceu relevante em toda parte, porém, no Brasil, adotaram-

se as características do capitalismo para a agricultura com modelos de produção e 

comercialização a serviço do grande capital. 

O Estado brasileiro criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que no 

governo atual passou a ser considerado como Secretaria do Desenvolvimento Agrário, com o 

intuito de promover políticas públicas para sistematizar a produção de pequenos produtores, 

assentados e camponeses, incentivando a produção familiar e sustentável, como a 

agroecologia.  

Bacelar (2003) é categórica ao afirmar que o país, entre 1920 e 1980, foi governado 

por um Estado autoritário, centralizador, conservador e que buscou apenas o crescimento 

econômico, ou seja, sem preocupações com as questões sociais, de modo que o essencial das 

políticas públicas estava voltado para promover o processo de industrialização, o que era 

pretendido pelo Estado brasileiro, sem a transformação das relações sociais de propriedade na 

sociedade brasileira. 

Após a década de 1980, houve a redução do volume dos créditos disponíveis e dos 

subsídios destinados à agricultura (HESPANHOL, 2010, p. 130). Paralelo a esse movimento, 

intensificou-se o processo da globalização, que, juntamente ao modelo capitalista de produção 

agropecuário dominará o rural brasileiro, ditando as regras do mercado e impondo técnicas 
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avançadas de produção, visando garantir a produtividade e o lucro, que são características 

herdadas da Revolução Verde, implantada no Brasil em 1960. Seguindo esse pressuposto, há 

uma redefinição do papel do Estado nos processos produtivos e, por conseguinte, menos 

regulação e, portanto, mais mercado, reproduzindo o neoliberalismo, fato que proporciona 

menos políticas públicas, dificultando as assistências aos pequenos produtores rurais. 

Resumindo os problemas encontrados pelos pequenos agricultores brasileiros, Hespanhol 

(2010, p. 129) demonstra que:  

 

A intensa concentração fundiária, a desigual forma de distribuição da terra e as 

limitações em termos de acesso de parcela expressiva dos produtores rurais às 

condições em termos de produção (crédito rural, assistência técnica, comercialização 

etc.) são apenas alguns dos problemas que afligem os agricultores, particularmente 

aqueles de pequeno porte e descapitalizados, que dependem exclusivamente das 

atividades agropecuárias. 

 

Percebemos que as dificuldades dos pequenos agricultores são inúmeras, sendo que o 

Estado está no centro dessa problemática, visto que, por conta de sua negligência, proporciona 

uma baixa qualidade de vida e a marginalização destes. 

 Seguindo essa lógica, é importante retomar a discussão sobre a representatividade da 

agricultura familiar para o cenário agrário brasileiro, que, atualmente, tem gerado um debate 

intenso. Junto a essa discussão, é retomada a ideia de promover uma reforma agrária no país. 

Esse tema é recorrente, devido ao diagnóstico de que a concentração fundiária prejudica o 

desenvolvimento das forças produtivas, afetando também a reprodução do capital (SAUER, 

2013, p. 71). 

Devido aos problemas enfrentados pelos grupos sociais que vivem no campo, uma 

série de movimentos sociais são desencadeados, em que o foco principal não está relacionado 

apenas contra os avanços do capitalismo no rural, mas está vinculado com a busca de garantir 

o direito de ser e existir e visando reafirmar a existência da “questão camponesa” (SAUER, 

2013, p. 73). 

As disputas por terras no Brasil são historicamente marcadas por mobilizações de 

famílias camponesas sem-terra, em conjunto com as resistências de outros grupos sociais – 

quilombolas, comunidades tradicionais, indígenas. Para Sauer (2013, p. 79), “[...] é 

fundamental entender as lutas sociais por terra como consequência de processos históricos de 

concentração fundiária, mas também como resistências e reafirmações de identidade”. A 

partir dessa perspectiva é que a questão territorial se faz presente nas discussões, com o 

objetivo desses grupos sociais de garantir sua identidade com o lugar ou com o território.  
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 O Estado é visto a partir de suas articulações para promover o desenvolvimento 

territorial, assim Hespanhol (2010) identifica que essas ações caracterizam o Estado, seguindo 

uma visão neoliberal, em que haverá a transferência de responsabilidades para os estados e 

municípios, proporcionando a descentralização política, que será representada pelos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR), que serão os responsáveis por 

fiscalizar os investimentos direcionados para promover o desenvolvimento rural.  

 Aliado a esse movimento que é proposto pelo Estado, têm-se as políticas públicas, as 

quais, por intermédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, especialmente voltada para 

a Agricultura Familiar, buscam sistematizar as produções. Nessa perspectiva, torna-se 

fundamental que as políticas públicas atendam às demandas das classes historicamente 

reprimidas, como camponeses, quilombolas, ribeirinhos e trabalhadores sem-terra.  

 

3.4 Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (cmdrs) 

 

 Os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR) constituem uma das 

facetas do governo para sistematizar a descentralização. Segundo Favareto e Demarco (2007), 

os conselhos estão presentes em 99% dos municípios brasileiros, canalizando os recursos 

governamentais para contribuir com o desenvolvimento rural. Geralmente, os agentes que 

compõem esses conselhos estão diretamente ligados ao executivo municipal, sendo em menor 

escala representantes dos agricultores e, raramente, ligados à associações, cooperativas. Dessa 

forma, é válido destacar que muitos dos conselhos criados são impulsionados pelo Executivo 

Municipal, podendo assumir a presidência e garantir seus interesses por intermédio das ações 

destinadas ao Conselho.  

Em um estudo feito por Favareto e Demarco (2007) eles apontaram uma série de 

problemas relacionados com os Conselhos, como na questão da direção, que em geral tem um 

baixo percentual de renovações; as reuniões são esporádicas, acontecendo mensalmente e não 

discutindo coerentemente os assuntos relacionados com o desenvolvimento rural; não há as 

inter-relações entre os conselhos de municípios próximos, proporcionando atuações isoladas e 

individualistas. 

 Relacionando os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural com o PRONAF, 

Favareto e Demarco (2007) indicam que foi um avanço para a questão do desenvolvimento 

rural, possibilitando a criação de um lugar institucional para as políticas destinadas à 

agricultura familiar. Em entrevistas com os agricultores, Favareto e Demarco (2007, p. 131) 
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diagnosticaram mais três pontos positivos desses conselhos: “a) a democratização que eles 

possibilitam; b) as obras e serviços viabilizados com os recursos do PRONAF; c) a melhoria 

da renda e da qualidade de vida e o desenvolvimento do município”.  

  

3.5 Políticas Públicas para a Agricultura Familiar 

 

 As políticas públicas estão passando por alterações em seus sistemas organizacionais, 

havendo uma fragmentação, em que Bonnal e Leite (2011, p17) apontam que há uma 

redefinição do papel do Estado, relacionada com a desregulamentação na década de 1980, que 

se “[...] caracterizou pelo desmantelamento das políticas integradas e estruturais que surgiram 

nos anos 1930 e que prevaleceram até os anos 1980, e também pela sua substituição por 

programas setoriais específicos, fracamente articulados entre si”. 

Com a disseminação das práticas ditas modernas dos processos produtivos, houve uma 

multiplicação de atores organizados na sociedade. Nessa perspectiva, ocorreu uma série de 

fatores que alteram os sistemas das formulações das atuações governamentais; há um 

crescimento na demanda de participação nas políticas públicas, uma atuação seletiva dos 

atores privados, crescente diferenciação funcional dos programas e dos alvos dessas 

propostas, enfim, a descentralização e fragmentação do Estado. Observando-se esse viés de 

propostas para propor as políticas públicas, torna-se necessário apontar que, mesmo com essas 

novas características existem ainda o peso das relações sociais e pessoais representado pelo 

clientelismo e paternalismo, no que tange ao acesso aos subsídios das políticas públicas. 

(ROMANO, 2011, p. 140).  

Com início da economia neoliberal no país, as políticas públicas começaram alterar 

suas características de atuações, visto que as operações governamentais também passaram por 

mudanças. Para Romano (2011), nesse momento neoliberal, o governo tem o intuito de 

manter a ordem civil, a sanidade financeira do setor público, garantindo a livre iniciativa, 

adotando políticas no sentido de aliviar as dificuldades da agroexportação. Avaliando a 

questão das políticas públicas que contempla os agricultores que abastecem o mercado 

interno, Romano (2011, p. 142) aponta que:  

 

A agricultura para o mercado interno, ao não ser desenvolvida por grupos agrários 

influentes, e competindo com recursos com a agricultura de exportação, teria ficado 

virtualmente excluído do acesso ao apoio do Estado. Só teria sido objeto de atenção 

com as crises do setor externo, ao tornar-se difícil a importação de alimentos, e 
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quando foi então necessário tomar medidas que reduzissem as dificuldades de 

abastecimento da população.  

 

Oliveira (1991, p. 21) discute sobre o surgimento de novos capitalistas, que estão 

vinculados ao setor tecnológico para a agricultura. No intuito de definir esses capitalistas, o 

autor indica que “[...] capitalistas são, portanto, todos aqueles que, possuidores de capital, 

destinam-no à produção. Na agricultura, adquirem terras e outros meios de produção e 

contratam trabalhadores para trabalharem para eles em troca de um salário”. 

Essa nova forma de relação de trabalho no rural proporcionou o fortalecimento da 

agricultura capitalista, cuja produção, geralmente, ocorre em forma de monocultura. Esse 

modelo de produção promoveu a transformação social dos agricultores familiares, que 

passaram a praticar medidas tipicamente capitalistas, produzindo além do necessário à sua 

sobrevivência e com isso acumulando produto e capital (OLIVEIRA, 1991, p. 21).  

  Delgado (1987) aponta que a questão das mudanças que a agricultura capitalista 

promoveu, indica que houve avanços nos modos de produção para abastecer o mercado, 

porém, esse modelo não conseguiu suprir as demandas sociais do abastecimento em termos 

nutricionais para a população.  

Para superar essa questão, a agricultura familiar torna-se essencial, pois Guanziroli et 

al (2001) indicam que os países que apresentam melhores indicadores de desenvolvimento 

humano, têm nessa relação de trabalho sua base para a agricultura. Por outro lado, o Estado 

brasileiro não promoveu um incentivo adequado à agricultura familiar; entretanto, mesmo 

frente às barreiras impostas pelo Estado e a lógica capitalista, a agricultura familiar conseguiu 

resistir e apresentar um crescimento significativo no cenário rural brasileiro. 

O termo agricultura familiar passou a ser incorporado no Brasil a partir de 1990 e, 

visando conceituar esse grupo social, Mendonça e Ortega (2005) propõem duas condições 

para definir esse grupo: a) a direção do trabalho do estabelecimento deve ser realizada pelo 

produtor e, b) o número de trabalhadores familiares deve ser superior ao número de 

contratados. Na prática, grande parte das propriedades que são consideradas de agricultura 

familiar conta apenas com mão de obra da família, devido à falta de condições financeiras 

para contratar um trabalhador para exercer as atividades do estabelecimento. 

É válido ressaltar o que Mendonça e Ortega (2005, p.9) pontuam que, mesmo a 

agricultura familiar com todos os problemas de assistências, apresenta uma participação 

importante na produção rural brasileira, conseguindo competir no mercado nacional. Para 
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esses autores, além da importância nos processos produtivos, deve-se compreender a 

agricultura familiar relacionada com aspectos de diversidade, social, cultural e ambiental, 

contribuindo para o desenvolvimento do país. 

Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2014) é considerado agricultor 

familiar, de acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, aquele que pratica atividades 

no meio rural em área de até quatro módulos fiscais (que variam de acordo com a região) e 

utiliza, nas atividades econômicas do estabelecimento, mão de obra predominantemente da 

própria família. silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores e quilombolas, que se 

enquadram nesses critérios, também são considerados agricultores familiares. Seguindo essa 

definição, nas ações da agricultura familiar é notória a diversificação de culturas, o manejo 

sustentável dos recursos naturais e a cooperação entre os envolvidos na produção.  

Com as tentativas de fortalecimento da agricultura de caráter familiar, houve o 

processo de inserção da agricultura familiar no mercado capitalista. Sauer (2013, p. 72) 

denomina de “funcionalidade da pequena produção”, relacionando-a com a capacidade dos 

produtos de origem familiar em competir no mercado nacional. 

A partir dessa situação do cenário rural brasileiro, que apresenta características 

industriais, deixando a mercê o pequeno agricultor, o Estado, visando amenizar as 

disparidades técnicas e econômicas entre as classes sociais, lançou uma série de políticas que 

busca otimizar a produção de caráter familiar na agricultura, especialmente após a década de 

1990.  

 O Estado brasileiro criou o Ministério do Desenvolvimento Agrícola (MDA) com o 

intuito de promover políticas públicas para sistematizar e fortalecer a produção de pequenos 

produtores, assentados e camponeses, incentivando a produção familiar.  

Segundo os dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas-IPEA (2013), a 

atividade agropecuária representa 22% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Entretanto, 

há de se destacar que o desenvolvimento econômico rural ocorre de forma desigual, 

promovidos pela distribuição desigual das terras e capacidade limitada de acessar as técnicas 

disponíveis para a produção agrícola.  

O Estado tem buscado implementa políticas públicas com o intuito de amenizar as 

disparidades regionais presentes na agropecuária no país e para o crescimento da produção, 

atendendo os agricultores familiares em assentamentos de reforma agrária, comunidades 

tradicionais ou pequenos proprietários de terra que se unem por meio de associações e 
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cooperativas. Foram criadas políticas como a Política Nacional do Desenvolvimento Rural 

(PNDR), os Territórios da Cidadania, os Territórios Rurais, o PAA, o PNAE (Programa 

Nacional de Alimentação Escolar), o Programa Agroindústria, o Programa Nacional do 

Biodiesel (PNPB), o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) e o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) (BRASIL, 2013, p. 364). 

 

3.5.1 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)  

 

 

 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi 

criado pelo Governo Federal em 1996, atuando juntamente aos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural (CMDRS), assumindo a proposta de desenvolvimento do meio rural 

brasileiro (MENDONÇA; ORTEGA, 2005). Esse programa tem como finalidade promover 

linhas de crédito/financiamentos aos agricultores familiares, atuando em conjunto com os 

municípios para aprimorar as infraestruturas e serviços para o desenvolvimento da agricultura 

familiar. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL-MDA, 2013, p. 

11), o PRONAF é definido da seguinte forma: 

 

Programa de crédito que permite acesso a recursos financeiros para o 

desenvolvimento da agricultura familiar. Beneficia agricultores familiares, 

assentados da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais, que podem fazer 

financiamentos de forma individual ou coletiva, com taxas de juros abaixo da 

inflação. Facilita a execução das atividades agropecuárias, ajuda na compra de 

equipamentos modernos e contribui no aumento da renda e melhoria da qualidade de 

vida no campo. 

 

A partir dessa definição, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2013) divide o 

PRONAF em linhas de créditos: PRONAF Custeio; PRONAF Investimentos (mais 

alimentos); Microcrédito Rural; PRONAF Agroecologia; PRONAF Mulher; PRONAF Eco; 

PRONAF Agroindústria; PRONAF Semiárido; PRONAF Jovem; PRONAF Floresta; 

PRONAF Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares e; PRONAF Cota-Parte. 

Todas essas linhas de créditos estão associadas ao PRONAF Infraestrutura, visto por 

Mendonça e Ortega (2005) como uma importante iniciativa de construção de políticas 

públicas descentralizadas, com uma perspectiva territorial. 

Após a implementação dessa política, foram criados alguns pré-requisitos para as 

famílias terem acesso ao PRONAF como aponta Hespanhol (2010, p. 132) com três desses 

requisitos “[...] a) fossem de uso coletivo e implantados em área pública; b) os benefícios 
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fossem apropriados pelos agricultores familiares; e c) administrados de acordo com normas 

definidas pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural”. Entretanto, para que as 

famílias consigam acessar o PRONAF, é necessário que os municípios nos quais residam 

devam ser selecionados pelo Conselho Estadual do PRONAF e devem atender às seguintes 

exigências: a) possuir um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e dispor de um 

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, que contemple as demandas dos agricultores 

familiares; b) comprometer-se em dar contrapartidas, que variavam de 20 a 40% do valor 

solicitado, nos casos dos municípios não atendidos pelo Programa Comunidade Solidária;  c) 

estar em dia com as contas junto à União (HESPANHOL, 2010). Ainda de acordo com o 

referido autor, “[...] os critérios para a seleção dos municípios se basearam na estrutura 

fundiária, na população e no valor da produção”.  

 Desde o início da implementação do PRONAF, em 1996, aumentaram os números de 

municípios beneficiados e os recursos repassados também apresentaram crescimento 

significativo, sendo que a maior participação está concentrada nas regiões Norte e Nordeste, 

que é justificado pela maior demanda em termos de infraestrutura dessas regiões.  

Hespanhol (2010) avaliando o PRONAF entre os anos de 1997 a 2001 em relação ao 

número de municípios beneficiados houve um aumento de 171,8%, e os recursos aplicados 

nesse projeto apresentaram um crescimento de 167,9%. Todavia, há uma série de problemas 

identificados para a instalação do Pronaf Infraestrutura e Serviços nos municípios. Segundo 

Hespanhol (2010), há quatro situações: a) os critérios para definir os municípios, que são 

influenciados por forças políticas e não por méritos técnicos dos planos de trabalho; b) a 

vulnerabilidade dos Planos Municipais de Desenvolvimento Rural, devido principalmente 

pela falta de participação dos agricultores na elaboração desses planos; c) a pouca experiência 

dos sujeitos envolvidos no processo de elaboração e execução dos planos; d) o recorte 

territorial de atuação de o programa ficar restrito apenas à escala do município. Visando 

solucionar essa questão da escala de atuação do programa, em 2002, o governo passou a 

incentivar a formação de associações e consórcios entre os municípios inseridos no programa, 

para que consigam com maior facilidade acessar os recursos do PRONAF (HESPANHOL, 

2010).  

 Buscando diminuir as falhas e dificuldades para a execução do programa, o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário criou a Secretaria de Desenvolvimento Territorial, com o intuito 

de gerir o PRONAF e garantir assistências aos territórios rurais contemplados com essa 
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política. Com a efetivação dessa Secretaria, houve, no período entre 2003 e 2009, o 

reconhecimento de 164 territórios rurais que, segundo Hespanhol (2010) receberam um total 

de 850 milhões de reais para o financiamento dos projetos dos municípios inseridos nesses 

territórios rurais. É válido destacar que essas atuações do programa vão além da realidade 

rural, apresentando atuações significativas em direção ao espaço urbano e seu entorno. 

No viés das propostas para o desenvolvimento territorial, articuladas pelo Estado, caso 

sejam efetuadas de forma adequada, podem proporcionar uma valorização para o pequeno 

produtor, visto que possibilita maior acesso às políticas, contribuindo nos processos 

produtivos e comercialização. 

É válido salientar que a abordagem territorial que tem sido institucionalizada, mas, 

apesar dos avanços trazidos na proposta, estes não têm se materializado de forma significativa 

na eliminação das desigualdades espaciais ou sociais. Clemente (2013) indica que em algumas 

situações essas ações políticas podem agravar as diferenças espaciais, em razão de que a 

infraestrutura e os recursos necessários para alavancar o desenvolvimento não estão 

distribuídos de maneira uniforme pelo espaço, restringindo assim às ações para o 

desenvolvimento territorial de alguns espaços. 

 A partir dessas discussões, podemos destacar a relevância das políticas públicas para o 

desenvolvimento territorial, que visam garantir o direito de cidadania para classes que vivem 

dos trabalhos no campo para sobreviver. Seguindo esse viés, analisamos o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), procurando demonstrar a abrangência 

nacional desse programa.   

 Após essas análises devemos pontuar algumas questões para o desenvolvimento 

territorial fundamentais ações conjuntas entre as esferas do Estado (federal, estadual e 

municipal) com os produtores rurais familiares. Importante ressaltar que os Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDRS) devem alterar suas formas de 

representatividade, procurando sempre sistematizar os interesses dos produtores familiares.  

Compreendemos que as atuações promovidas pelo Estado referente ao 

desenvolvimento territorial, se aprimoradas e visando atender às demandas sociais, são 

importantes para o desenvolvimento da agricultura familiar, possibilitando segurança 

alimentar, geração de empregos e renda a essa classe social. 

 

3.5.2. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
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O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) enquadra-se nas políticas públicas 

fomentadas pelo Estado. Formulado junto ao Fome Zero visou garantir o atendimento de 

populações em situação de insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão social 

no campo fortalecendo a agricultura familiar (BRASIL, 2013). Na perspectiva do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, busca garantir o acesso aos alimentos com 

qualidade, quantidade e regularidade, promovendo a inclusão social dos agentes no campo, 

fortalecendo a agricultura familiar.  

O PAA atua a partir de uma série de modalidades, na perspectiva das cooperativas de 

associações, denominada de CDAF (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR), 

possibilitando a aquisição de alimentos pelo Governo Federal, a preços de referência, dos 

produtores que estão organizados nessas instituições (MÜLLER, 2007, p. 75). 

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), órgão governamental que atua 

junto ao PAA, promove a Compra Antecipada Especial da Agricultura Familiar. Müller 

(2007, p. 76) pontua que aquisição de “[...] produtos para alimentação humana de agricultores 

familiares organizados, beneficiando entidades credenciadas (governamentais ou não) que 

promovam a segurança alimentar”. A aquisição obedece a um cronograma, gerenciado pelo 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; nessa modalidade, os produtos vão direto do 

produtor à associação ou cooperativa, que distribui os alimentos às entidades públicas 

receptoras dos alimentos.  

As cooperativas e associações podem beneficiar os produtores realizando a Formação 

de Estoques para Agricultura Familiar, com auxílio direto do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), proporcionando aos agricultores comercializar seus produtos em momentos 

que o preço estava melhor (MÜLLER, 2007).  

A abrangência de atuação do PAA no país, Saron (2014, p. 66) indica que, em 2009, 

89,73% dos agricultores que participavam desse programa eram agricultores familiares 

convencionais e apenas 7,68% eram agricultores familiares assentados. No ano de 2010, 

foram beneficiados 118.154 mil agricultores familiares, representando apenas 3,29% do 

número total de agricultores familiares do país.  

Essas restrições de atuação do PAA entre os agricultores familiares, em especial aos 

assentados, estão nas exigências que essa política impõe, visto que a organização social dos 

produtores é representada por associações e cooperativas, que proporcionam a intermediação 

desses produtores com os órgãos governamentais. Entretanto, é nítida a dificuldade que os 
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agricultores familiares têm em participar dessas organizações, devido aos conflitos sociais que 

são gerados, estimulados pela competitividade entre os produtores locais. 

 

3.5.3 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado em 1994, com o 

intuito de garantir a segurança alimentar nos 200 dias letivos das Redes Públicas (municipal e 

estadual) de Ensino. Os recursos são repassados diretamente aos municípios e Secretarias 

estaduais de Educação, regidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), com o objetivo de instalar nas instâncias de administração os Conselhos de 

Alimentação Escolar (CAE’s), visando promover a fiscalização e supervisão da aplicação dos 

recursos destinados à compra de alimentos nas escolas. Com a consolidação desse programa, 

vislumbrava-se promover a consolidação institucional e a melhoria de qualidade do ensino 

fundamental (CARDOSO et al., 2002).  

Esse programa tem um caráter social, mediante o incentivo das escolas e entidades 

filantrópicas na aquisição de alimentos desse segmento. Por conseguinte, o governo tem o 

objetivo de garantir a segurança alimentar aos alunos da rede pública e ainda fortalecer a 

agricultura familiar.  

Oliveira (2015) aponta que o objetivo principal do PNAE é suprir no mínimo 15% das 

necessidades alimentares e nutricionais diárias dos alunos durante o período escolar, 

contribuindo com o desenvolvimento, aprendizagem e o rendimento escolar. De acordo com a 

Lei n° 11.947 de 2009, foram determinados que no mínimo 30% dos recursos do FNDE 

destinados à alimentação escolar sejam comprados de produtores familiares, priorizando os 

assentados de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 

quilombolas, sendo que essa aquisição seja, preferencialmente, no município em que a escola 

está instalada.  

Para que o agricultor familiar consiga aderir ao PNAE torna-se necessário que tenha a 

Declaração de Aptidão-DAP do PRONAF, ou seja, o produtor necessariamente precisa ter 

acessado as linhas de crédito do PRONAF. A comercialização pode ocorrer individualmente 

ou se agrupar em organizações coletivas, como cooperativas e associações. Em contrapartida, 

as escolas também devem cumprir exigências governamentais, sendo que para receber 

recursos para aquisição de alimentos por intermédio do PNAE essas escolas precisam estar 
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cadastradas no Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), (OLIVEIRA, 2015).  

Reconhecendo a importância das organizações coletivas para a comercialização dos 

produtos oriundos da agricultura familiar, especialmente para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, Oliveira (2015, p. 47) pontua que 

 
Para que os agricultores familiares possam atender a demanda do programa, eles 

precisam se organizar em associações e cooperativas. Depois de organizado, a 

cooperativa/ associação destina o produto para a escola que será beneficiada pelo 

programa.  

 

A resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, promovida pelo 

Conselho Deliberativo e publicada em julho de 2009, indica algumas diretrizes para o PNAE, 

apontando alguns princípios que devem ser seguidos neste programa: universalidade do 

atendimento da alimentação escolar gratuita; a sustentabilidade e a continuidade, que visam 

ao acesso regular e permanente à alimentação saudável e adequada; respeito aos hábitos 

alimentares, considerados como tais as práticas tradicionais que fazem parte da cultura e da 

preferência alimentar local saudáveis; participação da comunidade no controle social, no 

acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios para 

garantir a execução do Programa; descentralização das ações e articulação, em regime de 

colaboração, entre as esferas de governo e; o apoio ao desenvolvimento sustentável, com 

incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito 

local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares, 

priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos.  

 

3.5.4 Programa Nacional de Produção de Uso do Biodiesel (PNPB) 

 

 Os biocombustíveis transformaram-se em fontes alternativas de energia visando 

diminuir os impactos ambientais a partir das queimas de combustíveis fósseis. Em âmbito 

global, o investimento nessa fonte energética está relacionado com a crise internacional do 

petróleo, em 1973. No caso brasileiro, a política criada foi o Pró-Álcool, com o intuito de 

reduzir a dependência do país nos combustíveis fósseis (MATTEI, 2008).  

 O biodiesel, sendo considerado um derivado dos biocombustíveis, pode ter diversas 

fontes de matéria-prima, sendo de origem animal ou vegetal. Entretanto, os processos 
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produtivos de origem vegetal têm utilizado: óleos de dendê, mamona, amendoins, palma, soja 

e milho.  

 A preocupação do governo brasileiro com a questão do biodiesel surgiu somente na 

década de 1990, sendo criado, em 2002, o Programa Brasileiro de Biocombustíveis 

(PROBIODIESEL). Com o início do Governo Lula, esse programa sofreu diversas 

reformulações, sendo renomeado como Programa Nacional de Produção de Uso do Biodiesel 

(PNPB), com a intenção de inserir os agricultores familiares, proporcionando a geração de 

empregos e renda para este segmento.  

A atuação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no PNPB está 

relacionada com a integração da agricultura familiar à cadeia produtiva de oleaginosas e óleos 

vegetais para a produção do biodiesel. É de responsabilidade desse Ministério a emissão do 

“selo combustível social”, que é concedido às empresas produtoras de biodiesel que compram 

matéria-prima da agricultura familiar, obtendo incentivos fiscais. De forma geral, o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (2013, p. 59) entende o PNPB da seguinte forma:  

 

Um dos objetivos do Programa Nacional de Produção e uso do Biodiesel (PNPB) é 

estimular a produção e o consumo de combustíveis que não sejam derivados de 

petróleo. Ele incentiva agricultores familiares a cultivar oleaginosas que possam ser 
utilizadas na produção desse combustível. O PNPB contribui para que o Brasil 

compre menos óleo diesel de petróleo de outros países e deixe de exportar grãos in 

natura.  

 

A empresa que consegue esse “selo combustível social” passa a ter benefícios como 

prioridades nos leilões de compra de biodiesel no mercado interno e incentivos fiscais. Souza 

(2015, p. 52), analisando essas vantagens, aponta que essa empresa tem “melhores condições 

de financiamento junto ao BNDES e outras instituições financeiras, redução da alíquota de 

PIS/Pasep e COFINS conforme Lei 11.605/05”. Esses incentivos proporcionam um avanço da 

produção do Biodiesel, sendo fundamental a inserção do agricultor familiar nessa atividade, 

diversificando as suas práticas agrícolas.   

Mattei (2008) indica que o Governo Federal definiu como prioridade a ampliação da 

produção e consumo em escala comercial, buscando promover a inclusão social e o 

desenvolvimento regional, visando gerar emprego e renda. 

 

 

3.5.5 PRONAT – Territórios da Cidadania 
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O Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais- PRONAT é uma 

continuação das linhas de crédito do PRONAF consolidando a adoção da abordagem 

territorial nas políticas de desenvolvimento rural no Brasil. Esse programa consiste em 

realizar um recorte territorial, agrupando um conjunto de municípios que possuem algumas 

semelhanças econômicas, sociais e culturais (SARON, 2014,).   

Ortega (2008, p. 164), objetivando caracterizar em linhas gerais os objetivos do 

PRONAT, pontua que:  

 

O desafio da estratégia de desenvolvimento territorial seria unir e organizar a 

comunidade em torno de um projeto de desenvolvimento. É preciso ter, num espaço 

de discussão, setores representativos da sociedade local, para a elaboração de um 

plano comum, cujo princípio básico é compatibilizar a busca da competitividade e 

equidade dos territórios. Portanto, por meio dos Territórios Rurais, pretende-se 

promover ações que são mais que compensatórias. 

 

Saron (2014) indica que as intenções do PRONAT seriam apoiar as iniciativas das 

institucionalidades dos territórios rurais, estando voltadas para aumentar a qualidade de vida 

da população rural, com o intuito de combater a pobreza no campo e dinamizar as cadeias 

produtivas dos territórios rurais deprimidos.  

As dificuldades encontradas pelo PRONAT estão nas burocracias e morosidades que 

impedem as implementações dos projetos de desenvolvimento rural, visto que os projetos 

necessariamente precisam passar pelo Colegiado de Desenvolvimento Territorial 

(CODETER), posteriormente aos Colegiados Estaduais e Delegacias Federais e, por fim, ao 

MDA. Procedimento que proporciona esperas que, em geral, levam de 4 a 5 anos para a 

implementação dos projetos de desenvolvimento rural, causando desinteresse e frustração 

entre os agricultores familiares beneficiados (SARON, 2014). 

Devido às restrições de atuações do PRONAT, o Estado reconheceu a necessidade de 

aumentar os investimentos nos territórios considerados deprimidos, visando combater a 

pobreza rural. Sendo assim, em 2008, durante o Governo Lula, foi lançado o programa 

Território da Cidadania, inicialmente elegendo 60 territórios rurais com necessidade de 

intervenção imediata. No ano de 2009, o programa incorporou outros 60 territórios, 

contabilizando, ao todo, 120 territórios da cidadania (SARON, 2014, p. 113).  

Esse programa é conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

sendo coordenado pela Secretaria Executiva e Casa Civil da Presidência da República. 

Definindo os objetivos desse programa, Brasil (2013) destaca que há a intenção de promover 
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o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania pela integração 

de ações dos governos com participação da sociedade civil. 
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       CAPITULO 4 ORGANIZAÇÕES COLETIVAS NO CAMPO: DEFINIÇÕES E 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Neste capítulo foram analisadas as atuações das cooperativas e associações no Brasil, 

no Estado de Goiás e na Microrregião do Sudoeste de Goiás com o avanço da tecnificação 

agrícola segundo a lógica produtiva imposta pela Revolução Verde, na região Centro-oeste e 

no Estado de Goiás.  

 

4.1 Associativismo e Cooperativismo 

 

O surgimento do cooperativismo segundo Pinho (1966) realizou com os pioneiros de 

Rochdale, em 1844, no Distrito de Lancashire, na Inglaterra. Um grupo de tecelões resolveu 

reivindicar melhores salários, entretanto, os patrões não concordaram fato que gerou uma 

revolta entre os trabalhadores, desencadeando uma greve geral. Logo após essa greve, houve a 

demissão dos trabalhadores que participaram desse movimento. Estes trabalhadores se 

organizaram e fundaram uma cooperativa. Esse fato marcou o início oficial do cooperativismo 

de modo que as organizações dos trabalhadores de Rochdale foram exemplos para outras 

comunidades que praticam o cooperativismo.  

O processo de formação das cooperativas demanda alguns princípios básicos, como o 

sentimento de confiança entre os integrantes, objetivos e metas comuns, senso de 

coletividade, dentre outros. Marchi e Bialoskorski Neto (2004) indicam que, para a formação 

de uma cooperativa agropecuária, é necessário que um grupo de produtores rurais perceba que 

podem apresentar ganhos de escala na aquisição de insumos, acesso a novas tecnologias e 

elevação do preço de seus produtos.   

O cooperativismo surgiu no Brasil no final do século XIX em que a primeira 

experiência foi a Associação Cooperativa dos Empregadores da Companhia Telefônica, em 

Limeira, no estado de São Paulo, no ano de 1891. Entretanto, a consolidação do 

cooperativismo no Brasil somente foi efetivada no ano de 1932, mediante o fato de que o 

Poder Público passou a incentivar o cooperativismo, entendendo que poderia ser uma opção 

para solucionar os problemas econômicos do país (PINHO,1966). 
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Após esses fatos, o cooperativismo passou por avanços significativos e avançou por 

todo o território brasileiro. Buscando auxiliar os cooperados, o Ministério da Agricultura 

decidiu criar departamentos ou serviços de assistências ao cooperativismo (PINHO, 1966). 

Esse movimento foi influenciado pela vertente liberal e fisiocrata das cooperativas existentes 

na Inglaterra (OLIVEIRA, 2010). 

A partir dessa iniciativa, as organizações coletivas em formato de cooperativas foram 

avançando no país. Em 1932 foi publicado o decreto n° 22.239, regulamentando a 

constituição e funcionamento das cooperativas. A partir desse decreto, o Estado passou a 

incentivar a formação de novas cooperativas, no intuito de garantir a produção de alimentos 

para a demanda do mercado interno (OLIVEIRA, 2010, p. 35). Para Leal (2006, p.90) “[...] o 

Estado passou a ser o tutor do cooperativismo no Brasil”. 

Ribeiro (2004) aponta que as cooperativas representam o trabalho e as relações 

sociais de produção baseadas na cooperação e na solidariedade, e acrescenta que um dos 

maiores desafios do trabalho cooperativo é a implementação de educação escolar básica e 

profissional, que contribuirá para a formação social dos indivíduos envolvidos nas ações 

comunitárias. 

No Brasil, a prática do associativismo não tem se disseminado de modo homogêneo 

pelo território nacional. Assim, apresenta resultados positivos em locais pontuais, como no sul 

do país, em que tais êxitos estão diretamente relacionados às questões culturais do local, no 

caso, devido aos traços da colonização italiana e alemã, do que propriamente do sucesso das 

políticas públicas voltadas para o fortalecimento das organizações coletivas no rural. Nas 

demais regiões do país, casos isolados apresentam rendimentos satisfatórios, que, devido à 

falta de políticas voltadas a essa prática, a desunião dos agentes envolvidos e dificuldades de 

implementação acabam reduzindo os casos de cooperativas e associações que realmente 

apresentam um retorno social válido para os contextos locais (ABRAMOVAY, 2000). 

As cooperativas tendem a funcionar melhor em municípios tipicamente rurais, em 

que as relações de confiança e coletividade estão mais arraigadas e os interesses da 

comunidade são basicamente os mesmos. Nessa perspectiva são implementadas cooperativas 

em locais que apresentam barreiras econômicas, tais como dificuldade de acesso aos 

investimentos governamentais e inserção no mercado, considerando que por meio dessa 

prática, as chances dos associados são maiores ao acesso a tais “benefícios”, que são 

essenciais para garantir o desenvolvimento nos processos produtivos.  
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As organizações sociais coletivas vigentes no Brasil são caracterizadas por Singer 

(1999) como “novo cooperativismo”, que surgiu em um momento de abertura do mercado 

nacional e a entrada de produtos importados em bases mais competitivas que os produzidos 

internamente, o que resultou na eliminação de grande parte dos trabalhos formais e provocou 

o fechamento de empresas. Esse “novo cooperativismo” fica representado por cooperativas 

que atuam com um setor produtivo avançado, como as agroindústrias, participando das 

alterações de produtos agropecuários e na disponibilidade de insumos agrícolas aos 

associados.  

A essência do associativismo e do cooperativismo seria a mesma, partindo de sua 

definição de “sociedade civil sem fins lucrativos”; entretanto, as formas de organizações e 

critérios indicam diferenças entre essas organizações coletivas, (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Comparativo entre associação e cooperativa 
Critérios  Associação  Cooperativa  

Definição Sociedade civil sem fins lucrativos Sociedade civil sem fins 

lucrativos 

Objetivos  Prestar serviços de interesse 

econômico, técnico, legal, cultural e 

político de seus associados 

Prestar serviços de interesse 

econômico e social aos 

cooperados, viabilizando e 

desenvolvimento sua atividade 

produtiva 

Mínimo de pessoas para 

constituição  
Mínimo de 2 pessoas físicas e/ou 

jurídicas 

Mínimo de 20 pessoas físicas 

(exclusivamente) 

Formação de capital social  Não há Cotas-partes 

Geração de receita  Taxas, doações, fundos e reservas Atividade específica 

Formas de gestão  Cada pessoa tem direito a um voto Cada pessoa tem direito a um voto 

Comercialização  Não realiza operações comerciais, mas 

auxilia no processo 

Realiza plena atividade comercial, 

buscando eliminar os 

intermediários 

Área de ação  Limitada a seus objetivos Limitada a seus objetivos e 
disponibilidade de participação 

dos sócios 

Retorno dos resultados  Não há. Eventuais sobras são 

incorporadas ao patrimônio 

Conforme decisão da Assembleia 

Geral e proporcional às operações 

realizadas pelos cooperantes 

Responsabilidade  Da diretoria Proporcional ao capital subscrito 

Remuneração dos dirigentes  Não há. Ressarcimento de despesas Podem receber pró-labore, 

conforme definição da 

Assembleia Geral 

Destino do patrimônio em caso 

de fim da entidade  
Os bens remanescentes na dissolução 

ou liquidação deverão ser destinados, 

por decisão da Assembleia para 

entidades afins 

Os bens remanescentes, depois de 

cobertas as dívidas trabalhistas 

com o Estado, depois com os 

fornecedores, deverão ser 

destinados a entidades afins. Em 

caso de liquidação, os associados 
são responsáveis, limitada ou 

ilimitadamente pelas dívidas. 

Fonte: OLIVEIRA, (2010).  

 

Os objetivos entre estes dois formatos de organização coletiva são semelhantes, 

todavia, em cooperativas, busca-se aprimorar e fortalecer as atividades produtivas, 

proporcionando aos cooperados maior participação frente ao mercado, procurando viabilizar e 

desenvolver as relações produtivas, participando na aquisição de insumos, processamento de 

produtos, processos de intermediários da produção e na comercialização. Em contrapartida, as 

associações proporcionam apoio aos associados nos contextos econômicos, técnicos, culturais 

e políticos, não participando diretamente das operações de comercialização dos produtos, 
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entretanto, auxilia as formas mais adequadas para a execução da comercialização dos 

produtos (OLIVEIRA, 2010). 

 Outra diferença significativa entre cooperativas e associações é o número mínimo de 

participantes para a consolidação da organização coletiva; enquanto as associações necessitam 

de no mínimo 2 pessoas físicas e/ou jurídicas, as cooperativas precisam no mínimo de 20 

pessoas físicas, após a elaboração de um estatuto e eleição de uma diretoria. No que tange às 

formas de gestão, as duas formas de organização atuam com a mesma característica, ou seja, 

cada participante tem direito a um voto (OLIVEIRA, 2010).  

 Sobre a formação de capital social dentro da organização, há uma diferença 

significativa. Em associações, não existe essa prática, ou seja, o associado não acumula 

capital ao participar da associação. Entre as cooperativas, existem as cotas-partes, que podem 

variar suas formas de atuações devido às cláusulas do estatuto ou definido em assembleia 

geral. Dessa forma, podemos observar que, no contexto atual, as cooperativas tornam-se mais 

atraentes para os produtores rurais, visto que proporcionam o acúmulo de capital. Se 

analisarmos os retornos dos resultados, podemos concluir o quanto as cooperativas são mais 

atraentes para os participantes, visto que nelas o lucro excedente pode ser distribuído aos 

cooperados, fato que não ocorre nas associações, em que o lucro ou excedente é incorporado 

ao patrimônio da mesma (OLIVEIRA, 2010). 

 Outra diferença entre as associações e cooperativas está na remuneração dos 

funcionários: em associações, os membros da diretoria e funcionários não recebem salários, 

os eventuais lucros obtidos pela associação são utilizados para cobrir as despesas correntes da 

mesma, tais como aluguel do prédio da sede, contas de água, energia, telefone e internet; nas 

cooperativas, se for aprovado em assembleia geral, pode-se remunerar os funcionários, 

existindo a possibilidade de assinar a carteira e receber em pró-labore (OLIVEIRA, 2010).  

Por associações, compreendemos estas como organizações civis sem fins lucrativos, 

com objetivos de prestar serviços de interesse econômico, técnico, legal, cultural e político a 

seus associados. Nesse tipo de organização coletiva, não há formação de capital social, em 

que a receita fica restrita às taxas, doações e fundos adquiridos junto aos associados, não 

proporcionando lucros aos mesmos. As decisões são realizadas mediante votação, em que 

cada associado tem direito a um voto. As associações não realizam operações comerciais, 

entretanto, auxiliam no processo para efetivar as transações comerciais dos seus associados 

(OLIVEIRA, 2010).  
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Dessa forma, compreendemos que as cooperativas apresentam uma maior gama de 

oportunidades e formas de sistematizar os lucros a seus participantes, proporcionando uma 

maior representatividade na economia de mercado, enquanto as associações têm como 

finalidade o apoio político, social, cultural e técnico, em que o lucro não é o principal 

objetivo.  

 Serra (2009, p. 143), analisando as cooperativas e buscando uma definição básica para 

o cooperativismo, afirma que “[...] uma cooperativa é uma associação de pessoas e não de 

capitais; a assembleia de associados tem o poder último de decisão; as sobras financeiras, ao 

final do exercício fiscal, são divididas entre os associados”. 

 Nessa perspectiva, o autor indica que as cooperativas no Brasil, em sua maioria, foram 

estruturadas de cima para baixo, partindo de iniciativas governamentais, transformando essa 

organização coletiva em um poderoso instrumento do Estado para a implementação de um 

novo modelo produtivo agrícola, com a aplicação do pacote da Revolução Verde na década de 

1960.  

 Esse crescimento do cooperativismo no Brasil intensificou-se na década de 1980, 

quando o Estado, por intermédio de decretos e leis, normatizou a consolidação dessas 

organizações coletivas. Oliveira (2014), analisando os dados disponibilizados pela OCB 

(Organização das Cooperativas do Brasil), indica que foram abertas, no período entre 1980 e 

1989, um total de 766 novas cooperativas no país, número que aumentou entre os anos de 

1990 e 1999, surgindo neste período 3.340 novas cooperativas.  

Dados comprovam que o cooperativismo que vem sendo disseminado e implantado no 

Brasil para a agricultura, atendendo às demandas do capitalismo com a “modernização do 

campo”, em que as organizações coletivas aparecem como alternativa à produção 

genuinamente capitalista, para os empresários e agricultores que terceirizam sua mão de obra, 

sendo uma estratégia de diminuição dos custos de produção e de transferência de riscos do 

mercado (OLIVEIRA, 2014).  

No âmbito do espaço rural, o surgimento das cooperativas e a adesão dos produtores 

foram estimulados principalmente pela obtenção de crédito agrícola, melhoria nas condições 

de produção e na comercialização dos produtos (OLIVEIRA, 2010). Essas características, 

aliadas às políticas governamentais de incentivo ao cooperativismo, proporcionaram o 

crescimento da prática cooperativista no Brasil.  
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O associativismo também apresentou crescimento significativo suas atuações no 

espaço agrário têm como foco a reprodução política, social e cultural dos associados, que 

geralmente estão relacionados com agricultores familiares de assentamentos rurais 

(OLIVEIRA, 2010). É uma importante ferramenta para representar politicamente os 

agricultores familiares de assentamentos rurais ou pequenos proprietários, que necessitam de 

políticas públicas para sistematizar suas produções e comercializar seus produtos, sendo que o 

INCRA exige a organização dos assentados em associações para aquisição de políticas e 

benfeitorias para os assentamentos. Nessa perspectiva, “[...] as associações não se restringem 

meramente a ter acesso ao crédito ou tecnologias, mas sim à busca e garantia de direitos do 

grupo na correlação de forças e poder perante outros segmentos da sociedade” (OLIVEIRA, 

2010, p. 42).  

Compreendemos a importância das organizações coletivas para os agricultores 

familiares, visto que sua atuação conjunta possibilita maior participação em decisões políticas 

e fiscalizações das propostas governamentais, fato que é dificultado em uma atuação isolada.  

 

Diante do processo de descentralização das responsabilidades do Estado, as 

associações acabam assumindo um lugar exponencial na intermediação deste com a 

sociedade civil local. Assim, por meio de um associativismo autônomo é possível 

que o grupo social exerça o papel de fiscalizador e reivindicador perante as 

instâncias governamentais (OLIVEIRA, 2010, p. 44). 

 

Importante destacar que, para executar essa fiscalização e reivindicar políticas 

públicas, é necessário um senso de organização e harmonia dentro dessas organizações 

coletivas, buscando diálogos com o poder público, visando atender aos interesses comuns da 

sociedade.  

O Estado nessa conjuntura mostra que a cooperação entre os proprietários rurais, por 

intermédio das cooperativas e associações, não se dá no plano do processo de trabalho, mas da 

prestação de serviços necessários para produzir (assistência técnica, repasse de crédito, 

beneficiamento, comercialização), por delegação de responsabilidade dos associados à 

diretoria administrativa. 

No Brasil, as cooperativas estão presentes nas organizações de agricultura familiar e 

também nos grandes proprietários de terra, que realizam a produção em larga escala para 

exportação sob a forma da monocultura. Sob essa perspectiva, Abramovay (2000) aponta 

caminhos para o desenvolvimento, indicando que é fundamental que existam entre as 
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empresas troca de informações, preocupações comuns com a formação dos trabalhadores e a 

implementação de serviços.    

Algumas das opções encontradas pelos pequenos produtores rurais estão relacionadas 

com a prática do associativismo, proporcionando aos agricultores, com objetivos semelhantes, 

melhores condições na produção e comercialização de seus produtos. Essa modalidade de 

organização tem apresentado papel relevante, tanto que Oliveira (1991, p. 27) pontua que 

“[...] a solução para a produção, quer do produto agrícola, quer do industrial, passa a requerer 

necessariamente o trabalho coletivo, e a questão central transfere-se para a distribuição dos 

frutos da produção (salário e lucro)”.  

A partir dessa forma de organização social, Oliveira (2010) aponta que o 

associativismo, em sua acepção mais ampla, contempla diversas modalidades de organização 

da sociedade civil, entre elas, o sindicalismo, cooperativismo, as organizações não 

governamentais (ONGs), associações de bairro, movimentos sociais, dentre outros.  

 As práticas de associativismo no Brasil foram intensificadas a partir da década de 

1980, sendo impulsionada pela crise conjuntural e estrutural que a economia do país 

apresentava nessa década (OLIVEIRA, 2010).  

Para o associativismo no contexto rural é necessário destacar a existência de uma 

estratégica econômica, buscando alternativas para viabilizar a reprodução social, em que o ato 

de unir forças com produtores em situações semelhantes e próximos geograficamente 

possibilita avanços na produção e comercialização dos produtos, bem como acessar políticas 

públicas para sistematizar suas atividades. 

Nessa perspectiva os processos de formação das associações rurais, Oliveira (2010) 

salienta que “[...] o Estado passou a incentivar a participação do produtor rural, estimulando-o 

a se organizar em associações que permitissem integrá-lo de forma competitiva ao mercado” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 4). Assim, a formação das organizações coletivas no campo brasileiro 

tem se dado de forma a apenas garantir “inserção no mercado” dos agricultores, mesmo que 

essa inserção, muitas vezes, apesar de alguns ganhos, ocorra de forma bastante subordinada 

ao mercado capitalista. De modo geral, por vários fatores, raras iniciativas em organizações 

coletivas no campo brasileiro têm conseguido ou possuem a perspectiva de emancipação 

política e econômica dos agricultores familiares.  

Cribbet et al (2008, p. 05) apresentaram a seguinte definição de cooperativa: 
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[...] a cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e 

culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e 

democraticamente gerida. Cada uma dessas pessoas, denominada de cooperante, 

associado e/ou cooperado, integra a cooperativa com o compromisso de participar 

ativamente de sua gestão, assumindo as responsabilidades assim como os direitos e 

deveres inerentes a sua integração. 

  

Para que haja o efetivo funcionamento de uma cooperativa são necessários: a) adesão 

livre e voluntária - participa quem quiser e pelo tempo que quiser; b) controle democrático 

pelos sócios - os sócios têm igualdade de votação (um sócio, um voto); c) participação 

econômica dos sócios - há a contribuição equitativa dos sócios que controlam 

democraticamente o capital da cooperativa; d) autonomia e independência - cada um deve 

assumir responsabilidade solidária com o grupo; e) educação, treinamento e formação - as 

cooperativas devem proporcionar educação e treinamentos para os sócios, visando contribuir 

efetivamente para o desenvolvimento da cooperativa; f) cooperação entre as cooperativas, 

visando à integração entre as cooperativas do mesmo ou de outro segmento; g) preocupação 

com a comunidade - buscar o crescimento dentro de uma consciência ecologicamente 

sustentável, promovendo transformações sociais e atendendo ao bem estar dos cooperados e 

da comunidade em geral, (CANABARRO et al., 2005, p. 3). 

Com o período da “modernização” da agricultura brasileira, as organizações 

coletivas com estabilidade financeira consolidada foram beneficiadas com mais oportunidades 

de acesso às políticas públicas e crédito oficial (OLIVEIRA, 2010). 

A partir da implementação das técnicas impostas pela Revolução Verde, as 

cooperativas passaram a atuar nos moldes empresariais, sustentando-se nos mercados em 

função da facilidade de acesso aos créditos subsidiados, em que o desenvolvimento da 

agricultura capitalista encontrou nas grandes cooperativas um canal para veiculação das 

modernas técnicas de produção agrícola e, consequentemente, um estreitamento nas relações 

com o setor industrial e capital financeiro (LEAL, 2006). 

 As formas de organização e gestão das cooperativas são os fatores que as 

diferenciam das demais empresas capitalistas, sendo que os direitos de propriedade dos 

recursos conseguidos pela cooperativa são distribuídos de forma dispersa, pois todos os sócios 

têm o mesmo direito. Nessa perspectiva, Zylbersztajn (1994), Marchi e Bialoskorski Neto 

(2004) em relação as formas de gestões das cooperativas indicam que as tomadas de decisões 

seguem o princípio de “um homem – um voto”, independentemente da participação do 

cooperado no capital da empresa. 
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 Zylbersztajn (1994) pondera que o desafio das cooperativas consiste em desenvolver 

uma forma de competir com empresas de outra natureza, que possuem orientação voltada para 

o mercado. Entretanto, além dessa finalidade econômica, Oliveira (2010) assinala uma função 

social que deve ser buscada pelos agentes envolvidos com as cooperativas, que seria garantir 

os direitos desses produtores rurais, junto aos demais segmentos da sociedade, sendo que 

essas capacidades somente serão alcançadas por meio de um processo de conscientização 

política. 

 As formas de organização das cooperativas, Oliveira (2010, p. 46), propõe três 

pilares primordiais para garantir a sustentabilidade a este sistema de organização, quais sejam: 

“i) tecnologia adequada e apropriada aos pequenos produtores; ii) capacitação permanente; iii) 

organização contínua para a atuação de forma coletiva”. Por esse viés, a introdução de 

tecnologias nos sistemas produtivos é fundamental para o progresso das cooperativas.  

 Cribbet et al. (2008) avaliam que essa adesão tecnológica envolve seleção, aquisição, 

implementação e absorção da tecnologia. Essa inserção tecnológica deve vir acompanhada de 

um preparo e treinamento adequado, demandando tempo para os agricultores se apropriarem e 

começarem a ser beneficiados pelas inovações tecnológicas. Quando esse processo é realizado 

pelos pequenos produtores rurais, o acompanhamento deve ser ainda mais cuidadoso. 

Leal (2008, p. 91) em relação formação das cooperativas constata que “[...] é muito 

mais fácil para os grandes proprietários do que para os camponeses, pois são muito menos 

numerosos e dispõem de tempo, de relações extensas, de conhecimentos comerciais”. 

Seguindo essa lógica, a produção monocultura se apropriou das sinergias geradas pelas 

cooperativas para, contraditoriamente, fortalecer e expandir a produção agropecuária 

capitalista e elevar seus lucros. 

Para um efetivo funcionamento das cooperativas, há alguns desafios que devem ser 

superados, sendo necessário promover o equilíbrio entre os interesses econômicos, aspirações 

sociais e desejos políticos (CRIBBET et al., 2008).  

 

4.2 Perspectivas Sobre o Associativismo e o Cooperativismo no Brasil 

 

A consolidação da Revolução Verde houve o eminente avanço da fronteira agrícola 

para as áreas do Cerrado brasileiro. Deste modo, o Brasil passou por um processo de 

“modernização” rural, ocasionando alterações nos espaços rurais e, consequentemente, 

alterações dos processos produtivos agropecuários. É válido ressaltar que essa 
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“modernização” não aconteceu de forma homogênea, em que alguns produtores rurais, 

especialmente os pequenos, não tiveram acesso a essas técnicas modernas de produção 

agrícola.  

 A partir desses acontecimentos, alguns impactos sociais foram desencadeados, como 

por exemplo, aumentaram as discrepâncias entre os pequenos e grandes proprietários de terra,  

no que tange ao acesso aos incentivos governamentais e utilização de técnicas voltadas para 

sistematizar a produção agrícola. Por esse viés, o Estado brasileiro procurou formas de 

incentivar a produção familiar para a agricultura, mediante a criação do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), fomentando políticas que pretendem inserir os pequenos 

produtores no mercado capitalista. 

 O cooperativismo no Brasil está presente em todos os níveis de produção agrícola, 

porém, os grandes produtores apresentam vantagens nesse tipo de movimento, visto que são 

providos de mais recursos financeiros e acesso aos recursos governamentais, em detrimento 

dos pequenos produtores rurais, que apresentam dificuldades em todos os trâmites para as 

formações e participações de organizações sociais. 

 Os pequenos produtores rurais apresentam uma série de empecilhos, que dificultam 

as efetivas atuações desses agricultores, como a falta de capital para investimentos, 

concorrência constante e competitiva, menos garantia para aquisições de empréstimos 

bancários, fatos que estão aliados ao sucateamento das agências públicas de extensão rural. 

As cooperativas, especialmente aquelas que apresentaram um crescimento 

significativo, abrangendo um grande número de cooperados, aproveitando-se das políticas de 

subsídios governamentais e incentivos fiscais, passaram a alterar os seus perfis, atuando em 

uma lógica empresarial, buscando novas formas de atuações, como adquirindo unidades de 

outras empresas, construção de novas plantas industriais, diversificação dos produtos, 

mudança na relação com os cooperados, reestruturação administrativa e até mesmo realizando 

a terceirização das suas atividades (BELUSSO, 2010). 

 

 

4.3 Organizações coletivas no Brasil 

 

Sobre as organizações coletivas no Brasil mais da metade dos estabelecimentos 

rurais do Brasil têm participado de alguma organização coletiva, como sindicatos, 

associações, cooperativas, dentre outros. Baseado nos dados do IBGE (2006) foram 
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classificados os estabelecimentos rurais, de acordo com suas atuações junto às organizações 

coletivas.  

A tabela 1 apresenta o total de estabelecimentos rurais do Brasil, contabilizando um 

total de 5.175.636 em que 2.126.537 estabelecimentos (42%) estão em organizações coletivas 

(associações ou cooperativas) e  3.049.099 são não associados.  

Desse total de estabelecimentos participantes em organizações coletivas, destacamos 

as propriedades com menos de 50 hectares, que somam um total de 1.678.009 

estabelecimentos, representando 79%. Fato que comprova a visão que a implementação de 

associações e cooperativas apresenta um retorno social para o desenvolvimento local baseado 

em Abramovay, 2000. Visto que os estabelecimentos com áreas pequenas buscam nessas 

organizações coletivas formas para sistematizar suas atividades.  

Em contrapartida, as grandes propriedades, estabelecimentos com mais de 1000 

hectares, têm pouca participação em organizações coletivas, contabilizando um total de 

17.576 estabelecimentos, representando somente 0,8% de todos os participantes de 

cooperativas e associações (Tabela 1). 

Os estabelecimentos que não participam de nenhuma organização coletiva somam 

3.049.099, representando 58% dos 5.175.636 estabelecimentos do país. Dados que indicam 

que a prática do associativismo não ocorreu de forma homogênea no Brasil, havendo a 

possibilidade de um crescimento dessa prática no Brasil, (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1– Estabelecimentos rurais que participam de associações no Brasil  

Hectares Número  

de 

Estabelecimentos 

Associação Não  

Associado 

0 a menos de 10 2.477.151 894.285 1.582.866 

% 47,9 42,1 52,1 

10 a 50 1.580.718 783.724 796.994 

   ...continuação 

% 30,6 36,9 26,3 

50 a 100 390.882 181.745 206.137 

% 7,6 8,6 6,8 

100 a 500 370.130 154.234 215.896 
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% 7,1 7,2 7,0 

500 a 1000 54.158 21.539 32.619 

% 1,0 1,0 1,0 

1000 e mais 47.578 17.576 30002 

% 0,9 0,8 0,9 

Produtor sem área 255.019 73.434 181.585 

% 4,9 3,4 5,9 

Total 5.175.636 2.126.537 3.049.099 

% 100 42 58 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE  (2006) 

 Org: Rafael Fernando Gontijo Silva (2016).  

 

Dessa forma, os estabelecimentos até 50 hectares apresentam uma porcentagem maior 

de proprietários participando das organizações coletivas (associações e cooperativas). Fato 

inverso que ocorre com os estabelecimentos acima de 1.000 hectares, caracterizando uma 

pequena participação dos grandes proprietários de terras. 

Na tabela 2 representamos os estabelecimentos do Brasil que participam de 

cooperativas e entidades de classe (sindicatos rurais). Os participantes de cooperativas 

contabilizam um total de 346.369 estabelecimentos e as entidades de classe somam 1.577.459 

estabelecimentos. 

Entre os associados em cooperativas, os estabelecimentos com menos de 50 hectares 

apresentam uma participação maior, contabilizando 239.814 estabelecimentos representando 

69% dos 346.369 estabelecimentos, (Tabela 2).  

Os estabelecimentos participantes de entidades de classe contabilizam um total de 

1.577.459, significando um total de 30% dos estabelecimentos rurais do Brasil. Entre os 

estabelecimentos com menos de 10 hectares têm-se a maior porcentagem de participantes 

(48%), representando um total de 763.875 estabelecimentos, (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Estabelecimentos participantes em cooperativas e entidades de classe no Brasil 

Hectares Número  

de 

Estabelecimen

Cooperativa Entidade de  

Classe (Sindicato) 
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tos 

0 a menos de 10 2.477.151 85.641 763.875 

% 47,9 24,8 48,5 

10 a 50 1.580.718 154.173 517.688 

% 30,6 44,5 32,9 

50 a 100 390.882 41.273 120.731 

% 7,6 12,0 7,7 

100 a 500 370.130 48.549 86.586 

% 7,1 14,0 5,5 

500 a 1000 54.158 7.800 10.210 

% 1,0 2,2 0,6 

1000 e mais 47.578 5.731 9.093 

% 0,9 1,6 0,5 

Produtor sem 

área 

255.019 3.202 69.276 

% 4,9 0,9 4,3 

Total  5.175.636 346.369 1.577.459 

% 100 6 30 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE  (2006) 

 Org: Rafael Fernando Gontijo Silva (2016).  

  

 Em síntese no Brasil, as propriedades rurais com áreas entre 10 e 50 hectares 

apresentam o maior nível de participações em organizações coletivas (44,5%), contabilizando 

154.173 estabelecimentos, essas organizações coletivas podem contribuir para os agricultores 

efetivando as atividades de produção, cultivo e comercialização dos produtos.  

 

4.4 Organizações Coletivas em Goiás 

 

 No estado de Goiás, de acordo com o IBGE (2006) existia um total de 135.692 

estabelecimentos rurais, em que 35.926 (26,5%) estabelecimentos rurais participavam de 

alguma associação (Tabela 3). 

Os estabelecimentos que representaram com mais associação foram os 

estabelecimentos entre 10 e 50 hectares (15.493 estabelecimentos) com 43,2 % vinculados em 
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associação e os estabelecimentos entre 100 e 500 hectares (8.093 estabelecimentos), (22,5 %), 

(Tabela 3). 

Os estabelecimentos que não participam de organização coletiva foram 99.766 

estabelecimentos representando 73,5% das propriedades do Estado. As pequenas 

propriedades, até 10 hectares com 18.799 estabelecimentos, 18,9% e o grupo entre 10 e 50 

hectares 37.599 estabelecimentos com 37,7%, (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Organizações Coletivas no Estado de Goiás 

Hectares Número de 

Estabelecimentos 

Associação Não Associado 

0 a menos 

de 10 

21.842 3.063 18.779 

% 16,1 8,6 18,9 

10 a 50 53.092 15.493 37.599 

% 39,2 43,2 37,7 

50 a 100 19.150 5.254 13.896 

% 14,2 14,7 14,0 

100 a 500 28.495 8.093 20.402 

% 21,0 22,5 20,4 

500 a 

1000 

5.999 1.949 4.050 

% 4,4 5,4 4,0 

1000 e 

mais 

5.001 1.758 3.243 

% 3,6                 4,8 3,2 

Produtor 

sem área 

2.113 316 1.797 

% 1,5 0,8 1,8 

Total  135.692 35.926 99.766 

% 100 26,5 73,5 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE - 2006  

Org: Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 
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Quando observamos as participações em organizações coletivas no estado de Goiás, 

identificamos que não há uma atuação massiva em cooperativas e associações. Acreditamos 

que esses dados indicam uma característica da região Centro-Oeste que vêm apresentando 

uma agricultura capitalista nos moldes da Revolução Verde, com a prática de uma agricultura 

comercial, como pressupõe Ribeiro (2005), Cribbet et al (2008) e Canabarro (2005).  

Verificamos que os estabelecimentos participantes de cooperativas e entidades de 

classe no estado de Goiás correspondem a 11.924, representando 8,7% e as entidades de 

classe 20.187 estabelecimentos que representam 14,8%, (Tabela 4). 

Os estabelecimentos entre 10 e 50 hectares (33,5 %) com 3.983 propriedades entre 100 

e 500 hectares (30,4 %) indicam uma participação significativa em cooperativas, com um total 

de 3.618 propriedades rurais, (Tabela 4). 

Assim podemos afirmar que as pequenas propriedades têm um maior nível de 

participação nos estabelecimentos entre 10 e 50 hectares existem 10.322 propriedades filiadas, 

significando 51,3%. Em contrapartida as grandes propriedades apresentam baixos níveis de 

participações em entidades de classe, nos estabelecimentos com mais de 1.000 hectares, 

somente 703 estão filiados em entidades de classe, (3,4%) dos estabelecimentos, (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Participantes em cooperativas e entidades de classe em Goiás 

Hectares Número de 

Estabelecimentos 

Cooperativa Entidade de Classe 

(Sindicato) 

0 a menos 

de 10 

21.842 798 1.998 

% 16,1 6,7 9,9 

10 a 50 53.092 3.983 10.322 

% 39,2 33,5 51,3 

50 a 100 19.150 1.953 2.783 

% 14,2 16,4 13,8 

100 a 500 28.495 3.618 3.311 

% 21,0 30,4 16,4 

500 a 

1000 

5.999 837 779 

% 4,4 7,0 3,8 
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1000 e 

mais 

5.001 713 703 

% 3,6 5,9 3,4 

Produtor 

sem área 

2.113 22 291 

% 1,5 0,1 1,4 

Total  135.692 11.924 20.187 

% 100 8,7 14,8 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE – (2006)  

Org: Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 

 

  

 Por conseguinte, a lógica capitalista intensificou sua atuação no estado de Goiás, 

com foco na produção para exportação, fato que provocou constantes alterações no espaço 

geográfico, principalmente na Microrregião do Sudoeste de Goiás de forma bastante 

pronunciada esta produção agropecuária capitalista.  

 

4.5 Organizações Coletivas no Sudoeste de Goiás 

 

Na microrregião do Sudoeste de Goiás (IBGE, 2006), de um total de 10.646 

estabelecimentos 42,85% (4.562 estabelecimentos) tem vínculo com associação e 6.084 

estabelecimentos (57,1%) não são associados. Os estabelecimentos com área entre 10 e 50 

hectares apresentam o maior nível de participação, representando 29,4% (1.338) propriedades 

rurais e os que não são associados são as propriedades com áreas entre 100 e 500 hectares, 

que representam 27,5% ,1.669 estabelecimentos, (Tabela 5). 

 O fato de a região Sudoeste de Goiás apresentar uma porcentagem baixa de 

estabelecimentos participando de associações e cooperativas pode ser explicado devido às 

relações que os produtores têm com o mercado, em níveis nacionais e internacionais, além de 

receber subsídios governamentais, direcionados para os pequenos e grandes produtores rurais 

da região.  

.  

Tabela 5 - Organizações Coletivas no Sudoeste de Goiás-GO 
Hectares Número de 

Estabelecimentos 

Associação Não Associado 
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0 a menos de 10 811 131 680 

% 7,6 2,9 11,2 

10 a 50 3.222 1.338 1.884 

% 30,3 29,4 31,0 

50 a 100 1.273 424 849 

% 11,9 9,3 14,0 

100 a 500 3.027 1.358 1.669 

% 28,5 29,8 27,5 

500 a 1000 1.169 659 510 

% 10,9 14,4 8,3 

1000 e mais 1.088 642 446 

% 10,3 14,0 7,3 

Produtor sem 

área 

56 10 46 

% 0,5 0,2 0,7 

Total  10.646 4.562 6.084 

% 100 42,8 57,1 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE (2006)  

Org: Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 

 

 Assim pontua Clemente (2015, p. 07) que:  

 
As cooperativas podem trazer ganhos para os produtores por alguns motivos, como a 

eliminação de intermediários, a agregação de valor ao produto pelo beneficiamento e 

transformação deste, como também por diminuir custos na aquisição de insumos e 

equipamentos pela compra ser realizada em grande escala, que permite diminuir os 

custos unitários. 

 

Além das vantagens que os produtores associados e a organização coletiva conseguem 

o processo dos projetos reforma agrária e as consolidações de assentamentos contribuíram 

diretamente para a formação de associações de produtores rurais.   

A tabela 6 apresenta os estabelecimentos rurais no Sudoeste de Goiás que participam 

de cooperativas e entidades de classe. Os estabelecimentos filiados em cooperativas 

representam 18,8% das propriedades rurais (2.002) estabelecimentos em que os 

estabelecimentos com áreas entre 100 e 500 hectares representam 34,1% de 681 propriedades 
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e com relação aos estabelecimentos filiados em entidades de classe há uma participação 

menor, representado por 1.589 propriedades (14,9%). 

 

Tabela 6 - Participantes em cooperativas e entidades de classe, no Sudoeste de Goiás-GO  

Hectares Número de 

Estabelecimentos 

Cooperativa Entidade de Classe 

(Sindicato) 

0 a menos de 10 811 65 59 

% 7,6 3,3 3,8 

10 a 50 3.222 459 656 

% 30,3 23,0 41,3 

50 a 100 1.273 181 186 

% 11,9 9,1 11,8 

100 a 500 3.027 681 379 

% 28,5 34,1 23,8 

500 a 1000 1.169 330 159 

% 10,9 16,4 10,0 

1000 e mais 1.088 282 144 

% 10,3 14,0 9,0 

Produtor sem 

área 

56 4 6 

% 0,5 0,1 0,3 

Total  10.646 2.002 1.589 

% 100 18,8 14,9 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE (2006)  

Org: Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 

 

As cooperativas têm papel importante para os agricultores familiares
2
, para a 

comercialização dos produtos e acessos às políticas públicas pois é proposta do PNAE que as 

cooperativas realizam as mediações entre os agricultores e as instituições escolares e, sobre 

essas características, as cooperativas têm feito significativa diferença para os agricultores 

executarem contratos de comercialização com as prefeituras municipais (SOUZA, 2015). 

                                                             
2 Consideramos os estabelecimentos rurais com até 100 hectares como participantes da agricultura familiar 

(IBGE, 2006).  
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 Essa atuação conjunta entre agricultor, cooperativa e prefeitura municipal pode 

garantir vantagens para todas as partes envolvidas. O agricultor familiar tem garantia para a 

venda de seus produtos; as cooperativas com a função de intermediária conseguem gerar 

divisas e garantir benefícios aos associados e a prefeitura garante a aquisição de alimentos 

para as escolas e promove o desenvolvimento econômico para o município.  
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CAPÍTULO 5 AS ORGANIZAÇÕES COLETIVAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE 

JATAÍ - GO E RIO VERDE – GO 

Esse capítulo é resultado dos dados do Censo Agropecuário IBGE (2016) e das 

entrevistas com os produtores rurais em relação ao associativismo e cooperativas e como 

essas organizações contribuíram para as atividades agropecuárias dos produtores rurais nos 

municípios de Jataí e Rio Verde-GO. 

 

5.1 Cooperativas e Associações dos Produtores Rurais dos Municípios de Jataí e Rio Verde  

 

5.1.1 Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares Economia Solidária Produção 

Agroecológica de Rio Verde e Região (COOPAF) e Cooperativa Mista Agropecuária do Rio 

Doce (COPARPA) 

 

A partir dos anos 1990, o Governo Federal, por meio de políticas públicas 

direcionadas aos agricultores familiares, vem buscando estimular a formação de cooperativas 

neste segmento. A estratégia tem sido a exigência de estar associado a uma organização 

coletiva para ter acesso às políticas públicas, como PAA, PNAE, PNPB, entre outras. Deste 

modo, na MRG Sudoeste de Goiás, a partir desse período, surgiram novas organizações 

coletivas, como a COPARPA, no município de Jataí, e a COOPAF, no município de Rio 

Verde. 

A COOPAF (Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares Economia Solidária 

Produção Agroecológica de Rio Verde e Região), cooperativa com sede em Rio Verde, foi 

fundada em 2009 na perspectiva de viabilizar a comercialização dos produtos dos pequenos 

produtores desse município. Atualmente, a cooperativa ampliou sua área de atuação, 

engendrando produtores dos municípios de Turvelândia, Montividiu e Santa Helena de Goiás. 

De acordo com os dados fornecidos pela instituição, atualmente, conta com 946 associados, 

contribuindo na produção de hortifrutigranjeiros, soja e o leite, trabalhando com 14 

assentamentos e produtores de comunidade tradicional, atuando junto às políticas 

governamentais, como o PNPB, PAA e PNAE. 

A Cooperativa Mista Agropecuária do Rio Doce (COPARPA) tem sua sede no 

Assentamento Rio Paraíso, município de Jataí. Foi criada no final da década de 1990, com 

foco para agricultura familiar, visando ao acesso às políticas públicas destinadas à produção 
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agropecuária. A atuação da Coparpa abrange, além de Jataí, os municípios de Rio Verde, 

Paraúna, Santa Helena de Goiás e Água Boa, no Mato Grosso. Atualmente, conta com 

aproximadamente 1.500 cooperados, atuando nos segmentos da produção de leite, biodiesel e 

frango de granja. Trabalha visando à inserção do produtor em políticas públicas como o PAA, 

o PNAE e o PNPB e mantém parcerias com outras instituições, como a COMIGO, na 

comercialização do leite, e Caramuru e Granol, com o biodiesel, (Foto 1). 

 

Foto 1 - Sede administrativa da COPARPA, localizada no assentamento Rio Paraíso - Jataí - 

GO 

 
Foto: Rafael Fernando Gontijo Silva (2016).  

 

 

As características da agricultura no Estado de Goiás, após a expansão da Revolução 

Verde, é possível identificar formas de produção seguindo as medidas impostas por esse 

pacote tecnológico. Essas práticas agrícolas inserem o Estado de Goiás no processo produtivo 

capitalista, em que as práticas das organizações sociais, como o cooperativismo, constituem 

instrumentos para sistematizar as produções agropecuárias, proporcionando um avanço nas 

produções agrícolas para os pequenos e grandes proprietários de terras.  
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A COPARPA e a COOPAF buscaram diversificar suas atuações, adquirindo 

produtos e matéria-prima em diversos setores. Atuando na cadeia leiteira e na produção de 

hortifrutigranjeiros, recentemente passaram a atuar na produção do biodiesel, aliado ao PNPB, 

inserindo o agricultor familiar na prática agrícola para a produção dos biocombustíveis.  

Em uma análise realizada por Souza (2015), conseguimos identificar, que na região 

Sudoeste de Goiás, a COPARPA é pioneira na atuação do PNPB, adquirindo a soja desde 

2008 via essa política pública. A COOPAF passa a trabalhar com o biodiesel a partir de 2013, 

também por intermédio do PNPB; entretanto, existe uma parceria com as empresas Granol e 

Caramuru para a venda dos grãos.  

A COPARPA atua também na aquisição do leite. Em entrevista com seu presidente, 

foi relatado que a compra ocorre diretamente dos associados, sendo que a coleta é feita a cada 

dois dias. Entretanto, a cooperativa não detém equipamentos para a transformação do leite em 

produtos comercializáveis; dessa forma, para os derivados do leite, faz uma parceria com a 

COMIGO, que utiliza o leite para produtos lácteos.  

A COPARPA, abrangendo suas atuações na região Sudoeste de Goiás, passando em 

outros municípios além de Jataí, oferta as seguintes atividades para seus associados: 

assistência técnica – voltada às unidades produtivas para contratos de venda no âmbito dos 

programas públicos; parceria no acesso ao crédito Pronaf; interlocução socioeconômica dos 

cooperados com outros atores; contribuição para a comercialização dos produtos (SOUZA, 

2015, p. 95).  

Para efetivar essas atividades propostas aos associados, constatamos, em entrevista, 

que a COPARPA aprimorou e profissionalizou algumas funções dentro da cooperativa, 

passando a ter dezesseis funcionários fixos e direção executiva, composta por presidente, 

secretário e tesoureiro. Dessa forma, algumas funções foram melhoradas, como a parte 

contábil, a gestão financeira, os controles dos processos operacionais e definições de margens 

de retorno (SOUZA, 2015, p. 95).  
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5.1.2 Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO)  

 

A Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano 

(COMIGO), constituindo-se na principal cooperativa dos produtores rurais dessa região, 

pioneira no processamento de soja, iniciando esse tipo de atividade em 1983 e posteriormente 

expandindo sua atuação para outras culturas agropecuárias. A foto 2 apresenta o complexo 

produtivo da COMIGO, que tem sede no município de Rio Verde, mas sua área de atuação 

abrange 50 municípios e tem estabelecimentos presentes em outros municípios do Sudoeste 

de Goiás, como Jataí, Acreúna, Montividiu, Jandaia, Indiara, Iporá, Santa Helena, 

Serranópolis e Paraúna (SOUZA; BRAGA, 2007).  

 

Foto 2 - Complexo Produtivo da COMIGO localizada em Rio Verde-GO 

 
Fonte: COMIGO (2015). 

 

O surgimento da COMIGO ocorreu em 1974, quando um grupo de produtores rurais 

buscou, nas possibilidades do cooperativismo, as formas de superar as dificuldades para o 

beneficiamento (secagem) e comercialização do arroz (CANABARRO et al., 2005).  

Com a introdução das técnicas da Revolução Verde, o cultivo da soja passou a ser 

realizado no Sudoeste de Goiás; por esse motivo, segundo Canabarro et al. (2005), a 
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COMIGO investiu na infraestrutura de armazenagem e difusão tecnológica para o cultivo de 

soja em áreas do Cerrado.  

 Desde o início de suas atividades, a COMIGO realizou vários procedimentos que 

possibilitaram o avanço do armazenamento e processamento agroindustrial, trazendo, 

consequentemente, melhorias aos associados, aumentando progressivamente o quadro de 

sócios dessa cooperativa. Após passar pelo processo de consolidação em Rio Verde, a 

COMIGO iniciou sua expansão para os municípios próximos. Na década de 1980, foram 

inauguradas filiais em Jataí e Santa Helena, impulsionadas pelo processo de tecnificação 

agrícola e aumento significativo da produção na região (LEAL, 2006, p. 96). 

 Devido à sua característica empresarial e ações empreendedoras, a COMIGO 

promoveu um forte incentivo à produção regional, seguindo a lógica do livre mercado de que 

quanto maior o número de concorrentes, maior a competitividade do mercado, o que é melhor 

para o cooperado e para a cooperativa. Por essa lógica capitalista e elevando os rendimentos 

financeiros de seus associados, a COMIGO é tida no Brasil como um modelo de cooperativa 

de sucesso (CANABARRO et al., 2005, p. 11). 

5.1.3 Associação Comunidade da Onça – Jataí 

 

As práticas conjuntas no setor rural visam dinamizar as atuações dos agricultores 

familiares, principalmente daqueles que, historicamente, ficaram a mercê das atuações 

econômicas e sociais. Nesse viés, as associações rurais passaram a oferecer formas para a 

reprodução social desses agricultores. Oliveira (2012, p. 04) afirma que: 

As associações de produtores rurais foram adquirindo cada vez mais relevância no 

espaço rural brasileiro, tanto pela possibilidade de obtenção de recursos 

provenientes das políticas públicas, quando pela necessidade de organizar pautas 

reivindicatórias perante as instâncias governamentais. 

 

A Comunidade da Onça, situada no município de Jataí, é uma região importante para o 

município, tanto no aspecto cultural quanto no econômico, em que há o predomínio de 

pequenos e médios proprietários que atuam como agricultores familiares. A pecuária leiteira 

tem maior representatividade para a economia local, entretanto, a produção é em escala 

reduzida. Em um estudo realizado por Fockink (2007, p. 93), identificou-se que “quase a 

metade (45%) dos agricultores que residem na Comunidade Rural de Onça produzem uma 

média diária entre 35 a 50 litros de leite; 5% produzem uma média diária de 20 a 35 litros de 

leite e 35% produzem por dia uma média de 70 a 110 litros”.  
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 A Associação do Pequeno Produtor da Região da Onça (APRO) representa produtores 

tradicionais de uma parcela do município que é conhecida como “região da Onça”, localizada 

no município de Jataí. Essa associação foi criada em 1996, com o objetivo de viabilizar a 

comercialização do leite, contando inicialmente com 48 integrantes. Sobre a criação dessa 

associação, Fockink (2007, p. 99) relata que,  

 

A ideia de criar uma associação partiu de uma observação empírica em comunidades 

e organizações nos municípios de Ponta Grossa e Castro, localizados no estado do 

Paraná. A APPRO, que sempre teve esse nome, trouxe benefícios para os 

associados, pois iniciou, de uma forma coletiva, a venda do leite produzido pelo 

pequeno produtor rural familiar, garantindo-lhe o melhor preço, o destino do 

produto e a renda. 

 

Entretanto, ao longo dos anos, essa organização foi sendo “esvaziada”, pois os 

proprietários passaram a atuar isoladamente. Atualmente, essa organização conta com apenas 

7 associados, porém, segundo os relatos do atual presidente da associação, ainda há o respeito 

ao regimento, contando com Presidente, Tesoureiro e Conselho Fiscal, fato que foi relatado na 

entrevista realizada com o atual presidente da associação.   

Na associação da Comunidade da Onça, os participantes são majoritariamente 

pequenos produtores de leite, que conseguem, por intermédio desta, preços maiores na 

comercialização do seu produto, já que os laticínios agora priorizam o pagamento por 

qualidade e quantidade. Fato consumado com a instalação do “barracão” do leite para o 

tanque de resfriamento de leite. Dessa forma, segundo o presidente da associação, os 

produtores depositam o leite no tanque, que posteriormente é comercializado via COPARPA, 

que terceiriza para a COMIGO a captação do leite a cada 2 dias. A associação consegue uma 

produção diária de 2.000 litros (Foto 3).  
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Foto 3 - Tanques de resfriamento do leite, localizado na Comunidade da Onça - Jataí - GO 

 
Foto: Rafael Fernando Gontijo Silva (2016)  

  

  

As relações da associação (APRO) com o poder público, seja em escala municipal, 

estadual ou federal, são nulas; segundo os relatos do presidente, não existe contribuição de 

nenhuma esfera do poder público. Dessa forma, sua relação fica restrita à comercialização do 

leite com a COPARPA, fato que, de acordo com o presidente, prejudica o crescimento da 

instituição, não conseguindo atender de forma adequada seus associados, sendo que a 

assistência técnica dos membros ocorre de forma individual/privada e sem o auxílio da 

associação.  Portanto, podemos identificar que a única vantagem de fazer parta da APRO seria 

a comercialização do leite a um preço maior, já que os laticínios pagam hoje por qualidade e 

quantidade entregue.  
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5.1.3 Associação Comunidade São José – Jataí 

 

 As associações rurais são consolidadas quando os envolvidos têm um objetivo em 

comum e a partir de um ideário similar decidem realizar as atividades em conjunto, visando às 

melhorias em suas práticas cotidianas. Nesse sentido,  

 

O associativismo é um movimento que, desde a década de 1980, vem alcançando 

amplitude nacional, merecendo, por isso mesmo, atenção nesse momento em que se 

discutem políticas de apoio à agricultura familiar (PINHEIRO, 1999, p. 328). 

  

No município de Jataí, existem comunidades em que os proprietários têm a titulação 

da terra por intermédio de herança, passando em gerações, sendo propriedades médias e 

pequenas, com o predomínio de mão de obra familiar.  

A Comunidade tradicional São José e Felicidade, situada no município de Jataí, é 

composta em sua maioria por pequenos produtores que se dedicam à produção de leite. Em 

1996, esses produtores decidiram criar uma associação com o intuito inicial de 

comercialização do leite, sendo formado a APROSAF – Associação dos Produtores de Leite 

da Região São José e Felicidade, que contou com auxílio da empresa Parmalat, dando suporte 

para a consolidação da associação, firmando contrato para a aquisição do leite.  

No início das atividades da APROSAF, eram 24 produtores associados, chegando a 

produção de 4.500 litros por dia atualmente. O leite era comercializado com um laticínio; a 

associação conseguiu a aquisição de 2 tanques resfriadores para armazenar o leite, (Foto 4).  

Atualmente, essa associação conta com apenas 11 produtores integrantes, porém, não 

existe aliança com a Parmalat, sendo a comercialização do leite realizada com um laticínio do 

município de Portelândia. Segundo os relatos de um associado, a associação atualmente 

funciona somente no nome e as questões burocráticas não estão regularizadas, fato que 

possibilita a interpretação de que existe somente uma relação de ajuda mútua no plano 

informal. 
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Foto 4 - Tanques de resfriamento do leite, localizado na Comunidade São José e Felicidade - 

Jataí - GO 

 
Foto: Tatiane Rodrigues de Souza (2016)  
  

 

A produção diária total desses produtores ligados à Associação local é de 

aproximadamente 1.000 litros de leite, atuando em escala menor devido às dificuldades que os 

produtores da região encontram, tais como acesso limitado aos empréstimos governamentais.  

Quando analisamos as dificuldades acerca das atuações de agricultores familiares, 

podemos compreender que os problemas estão além da comercialização dos produtos. Sendo 

assim, as associações passam a ser uma forma de inserção desses agricultores na economia 

local.  

 

O associativismo rural se constitui numa importante estratégia de inserção 

econômica dos produtores rurais e numa possibilidade de reprodução social, tendo 

em vista que a organização associativa, dentre outros benefícios, potencializa a 

superação das barreiras impostas pelos capitais comercial, industrial e financeiro 

tanto para a compra de insumos quanto para comercialização de produtos 

agropecuários (OLIVEIRA, 2012, p. 02). 

 

As reuniões entre os associados não são constantes, ocorrendo somente quando se faz 

necessário debater alguma questão importante para o grupo. No que tange à participação de 
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entidades governamentais, a associação não recebe nenhum auxílio, fato que prejudica as 

atividades conjuntas dos associados da região de São José e Felicidade. Essa comunidade 

também apresenta um relativo isolamento dos centros urbanos, o que dificulta uma interação 

com o centro urbano para aquisição de equipamentos e insumos e comercialização dos 

produtos.   

 

5.4.4 Associação – Assentamento 3 T (Terra e Liberdade) – Jataí 

 

O assentamento Terra e Liberdade (3 T) está situado no município de Jataí, de acordo 

com a Figura 17, onde estão assentadas 85 famílias. Esse assentamento conta com uma 

associação formada em 2011, com o intuito de reivindicar benefícios junto ao INCRA, 

prefeitura e órgãos estaduais. Ressalte-se que, geralmente, a formação de associação é uma 

exigência do INCRA. 

Nos relatos da presidente da associação, que está no cargo há 3 anos, a maior 

conquista da associação foi a energia elétrica ao assentamento, adquirida junto a prefeitura de 

Jataí, sendo promovida, também, a topografia do assentamento para realizar a divisão das 

glebas.  

Atualmente, a associação conta com a participação de 35 membros, não havendo 

reuniões frequentes. Há problemas de cooperação entre os assentados e a associação não atua 

de forma direta na comercialização dos produtos, em que a comercialização dos associados 

fica restrita ao PAA e ao PNAE.  

  

5.4.5 Associação Água Bonita – Rio Verde 

 

A associação do assentamento Água Bonita, situada no município de Rio Verde, foi 

criada em 1999 com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar das 21 famílias assentadas. 

Segundo os relatos do presidente, atualmente conta com 10 associados; entretanto, nas 

reuniões, poucos participam, fato que prejudica as atividades propostas pela associação.  

A produção dos associados está focada no leite, visto que as relações de 

comercialização dos associados estão restritas a duas cooperativas: a COPARPA, devido à 

proximidade da sede com o assentamento, e a COOPAF, com sede no município de Rio 

Verde. As atuações junto às cooperativas estão contribuindo para os assentados na aquisição 
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de insumos e produtos necessários às atividades agropecuárias, além de possibilitarem acesso 

à assistência técnica, como veterinários e agrônomos.  

  Nos relatos do presidente da associação, que está no cargo há mais de 1 ano, a 

prefeitura de Rio Verde contribui significativamente com a associação e o assentamento em 

geral, disponibilizando assistência técnica e manutenção de estradas de acesso ao 

assentamento. Atualmente, a perspectiva da associação está em conseguir junto ao INCRA os 

documentos necessários para efetivar a titulação definitiva das famílias assentadas.    

 

5.2 As Organizações Coletivas em Jataí – GO  

 

A tabela 7 mostra os estabelecimentos no município de Jataí de (1.585), em que 

dividimos nos estabelecimentos que são associados em organizações coletivas, contabilizando 

669 (42,3%) e os que não são associados, representando 916 (57,7%) estabelecimentos.  

Entre os associados, destacamos os proprietários com áreas entre 100 a 500 hectares, 

representando 34,6 % dos estabelecimentos associados em Jataí. Outro grupo que também 

apresenta alta porcentagem de associados são os estabelecimentos entre 10 e 50 hectares, 

representando 26,1 % dos associados, (Tabela 7).  

Os estabelecimentos em Jataí que não estão associados em organizações coletivas 

contabilizam 916, sendo que desse total 37,4 % estão entre os estabelecimentos com áreas 

entre 100 e 500 hectares, (Tabela 7). 

  



79 

 

Tabela 7 - Organizações Coletivas no município de Jataí-GO 

Hectares Número de 

Estabelecimentos 

Associação Não Associado 

0 a menos 

de 10 

72 10 62 

% 4,5 1,4 6,7 

10 a 50 414 174 240 

% 26,2 26,1 26,3 

50 a 100 174 53 121 

% 10,9 7,9 13,3 

100 a 500 573 231 342 

% 36,2 34,6 37,4 

500 a 1000 214 122 92 

% 13,6 18,2 10,0 

1000 e mais 128 79 49 

% 8,0 11,8 5,3 

Produtor 

sem área 

10 0 10 

% 0,6 0,0 1,0 

Total  1.585 669 916 

% 100 42,3 57,7 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE (2006)  

Org: Rafael Fernando Gontijo Silva (2006) 

 

No município de Jataí, dos estabelecimentos que participam de organização coletiva, 

merecem destaque as associações ligadas a Projetos de Reforma Agrária, contabilizando 669 

estabelecimentos, do total de 1.585, que participam de alguma associação, correspondendo a 

42, % dos estabelecimentos rurais do município. As cooperativas também são representativas, 

com 419 estabelecimentos rurais atuantes em alguma, indicando que 26,43 % dos 

estabelecimentos estão associados a cooperativas; outros 9,71 % atuam em sindicatos e 

cooperativas simultaneamente, conforme a Tabela 8.  
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Tabela 8- Participantes em cooperativas e entidades de classe no município de Jataí-GO 

Hectares Número de 

Estabelecimentos 

Cooperativa Entidade de Classe 

(Sindicato) 

0 a menos 

de 10 

72 6 3 

% 4,5 1,4 3,1 

10 a 50 414 66 27 

% 26,2 15,8 28,2 

50 a 100 174 33 15 

% 10,9 7,8 15,6 

100 a 500 573 175 27 

% 36,2 41,8 28,2 

500 a 1000 214 87 17 

% 13,6 20,8 17,7 

1000 e 

mais 

128 52 7 

% 8,0 12,4 7,2 

Produtor 

sem área 

10 0 0 

% 0,6 0,0 0,0 

Total  1.585 419 96 

% 100 26,4 6,0 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE (2006)  

Org: Rafael Fernando Gontijo Silva (2016)  

 

A forte presença da agricultura capitalista (agronegócio) em Jataí provocou 

transformações no perfil econômico do município a partir, sobretudo, dos anos 1970 e 1980, 

resultando numa configuração do espaço agrário de forte predomínio de médias e grandes 

propriedades rurais. De acordo com os dados do Censo Agropecuário (2006), o município de 

Jataí apresentou 41,63% do número de estabelecimentos rurais com até 100 hectares, em que 

esses ocupam apenas 4,43% da área total. O estrato entre 100 e 500 hectares apresentou 

7,15%  e ocupa 22,6% da área total dos estabelecimentos do município, (Tabela 8). 
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Por outro lado, os estabelecimentos acima de 1.000 hectares perfazem apenas 8,07% 

de estabelecimentos, entretanto, ocupam 42,76% da área total dos estabelecimentos. Assim, 

observa-se que, por conta do predomínio de uma agricultura capitalista, produtora de 

commodities como soja, milho e cana-de-açúcar, a agricultura familiar não ocupa sequer 5% 

da área total das terras do município. Deste modo, observa-se um amplo predomínio da 

agricultura capitalista (agronegócio) no município de Jataí, que tem restringido muito a 

presença da agricultura familiar. 

 

5.2 Organizações Coletivas em Rio Verde – GO 

 

O município de Rio Verde, em 2006, contava com um total de 2.289 

estabelecimentos rurais. Destes, aproximadamente 53,5%, correspondendo a 1.226 

estabelecimentos, não participavam de nenhuma organização coletiva. Entretanto, 1767 

estabelecimentos, representando 77,1%, têm atuação junto a cooperativas, associações ou 

sindicatos. Nesse município, 15,4 %, contabilizados 377 estabelecimentos, estão participando 

de cooperativas, (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Organizações Coletivas no município de Rio Verde-GO 

Hectares Número de 

Estabelecimentos 

Associação Não Associado 

0 a menos de 10 362 53 309 

% 15,9 4,9 25,2 

10 a 50 797 353 444 

% 34,9 33,3 36,3 

50 a 100 318 113 205 

% 13,8 10,6 16,7 

100 a 500 521 310 211 

% 22,8 29,2 17,2 

500 a 1000 154 122 32 

% 6,7 11,5 2,6 

1000 e mais 127 111 16 

% 5,5 10,4 1,3 
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Produtor sem 

área 

10 1 9 

% 0,4 0,09 0,7 

Total  2.289 1.063 1.226 

% 100 46,4 53,5 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE (2006)  

Org: Rafael Fernando Gontijo Silva (2016)  

 

Nas organizações coletivas no município Rio Verde identificamos, que as 

associações buscam contribuir para as atuações dos membros, abrangendo 1.063 

estabelecimentos rurais (46,43 %), destacando as participações dos estabelecimentos com até 

500 hectares, ou seja, pequenos e médios proprietários, que buscam em associações e/ou 

cooperativas uma estratégia para auferir benefícios que garantam a reprodução social e 

manutenção no campo destes, (Tabela 9). 

Verificamos que 64,52 % dos estabelecimentos enquadram-se como agricultores 

familiares, contabilizando um montante de 1.477 estabelecimentos, de um total de 2.289 

estabelecimentos. Os estabelecimentos com área acima de 500 hectares, que contabilizam 281 

estabelecimentos ocorre uma participação moderada em cooperativas; com 72 filiados a 

cooperativas, o que representa 25,62 % de todos os cooperados do município, (Tabela 9).  

Acreditamos que essa expressiva participação dos proprietários em associações esteja 

relacionada com a quantidade de Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária, presentes 

no município, visto que, nos assentamentos pesquisados, constatamos associações que visam 

buscar recursos para os assentamentos.   

Nos estabelecimentos rurais de Rio Verde identificamos que as propriedades rurais 

com até 100 hectares somam 1.477 estabelecimentos, porém, contabilizando apenas 7,8% da 

área total do município. Os estabelecimentos entre 100 e 500 hectares apresentam um número 

de 521 estabelecimentos rurais, ocupando 19,8% da área total do município, (Tabela 10).  

 

 

Tabela 10 - Participantes em cooperativas e entidades de classe no município de Rio Verde-

GO 

Hectares Número de 

Estabelecimentos 

Cooperativa Entidade de Classe 

0 a menos de 10 362 15 35 
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% 15,9 3,9 10,7 

10 a 50 797 104 165 

% 34,9 27,6 50,5 

50 a 100 318 51 39 

% 13,8 13,6 12,0 

100 a 500 521 135 58 

% 22,8 35,9 17,8 

500 a 1000 154 38 17 

% 6,7 10,0 5,1 

1000 e mais 127 34 12 

% 5,5 9,0 3,6 

Produtor sem 

área 

10 0 1 

% 0,4 0,0 0,3 

Total  2.289 377 327 

% 100 15,4 14,2 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE (2006)  

Org: Rafael Fernando Gontijo Silva (2016)  

 

Em contrapartida, as grandes propriedades, que para essa análise serão consideradas 

aquelas acima de 500 hectares contabilizam 281 estabelecimentos rurais, somando 72,4% da 

área total do município. Dessa forma, podemos identificar que existe uma considerável 

concentração fundiária no Município de Rio Verde devido a hegemonia da agricultura 

capitalista. A pequena propriedade, relacionada com a produção familiar, tem pouca 

representatividade na porcentagem total do município de Rio Verde.  

No município de Rio Verde, com a realização das entrevistas aos produtores rurais 

verificamos que as contribuições das organizações coletivas que 64% dos entrevistados 

julgaram positivamente as atuações dessas organizações coletivas, (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Avaliação das organizações coletivas para os produtores rurais de Rio Verde - GO 

 

Fonte: Trabalho de campo, jun./2015. 

Org. Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 

 

 Entretanto, outros 36% indicaram que as cooperativas e as associações não estão 

atuando efetivamente para suas atividades, em que esses produtores rurais têm dificuldades 

para as aquisições de insumos, comercialização dos produtos e acesso às políticas públicas.  

 

5.3 Análise do Cooperativismo no Sudoeste de Goiás 

 

Com o objetivo de inserir os produtores familiares nos moldes da Revolução Verde, 

o Estado passou a incentivar a prática do cooperativismo no âmbito rural, buscando ampliar as 

possibilidades de obter créditos e assimilar as técnicas modernas de produção (OLIVEIRA, 

2012). 

O cooperativismo rural passou a ser um importante instrumento de política agrícola, 

por intermédio dessas organizações locais, possibilitando o dinamismo econômico, 

conseguindo a participação local dos agricultores, das instituições públicas e do mercado. 

Duarte e Wehrmann (2006, p. 13) afirmam que:  

 

As cooperativas agrícolas, não apenas se tornaram o elo entre a agricultura familiar e 

os sistemas modernos de produção, contribuindo para que as unidades agrícolas 

adquirissem perfil empresarial, como também articularam produtores, instituições 

públicas de fomento e mercado consumidor. 

 

64%

36%
Sim 

Não
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O cooperativismo no Brasil ganha notoriedade a partir de 1932, como descreveu 

Pinho (1966), sendo institucionalizada pelo Governo Federal. Inicialmente, seguiam os 

princípios dos Pioneiros de Rochdale; com a inserção das práticas capitalistas nas atividades 

agrícolas, as cooperativas passaram por alterações em suas formas de atuações e gestão, 

apresentando, em alguns casos, um viés empresarial buscando o lucro. Entretanto, mesmo 

após a capitalização do rural brasileiro, algumas mantiveram as tradições do cooperativismo.  

 

Nos últimos anos do século XX, o movimento cooperativista brasileiro sofreu uma 

bifurcação, apresentando-se hoje sob duas formas ideologicamente diferentes de 

organização e de representação das forças sociais presentes no campo: o 
cooperativismo “empresarial/tradicional” e o cooperativismo “popular/de 

resistência” (DUARTE, WEHRMANN, 2006, p. 14).  

 

A origem das cooperativas no Centro-Oeste está ligada à expansão da fronteira 

agrícola que ocorreu na década de 1970, sendo criadas para superar as dificuldades típicas de 

início de atividade, como “[...] aquisição de insumos, viabilizar assistência técnica, transporte, 

tentativa de elevar os preços dos produtos etc” (MARCHI E BIALOSKORSKI NETO, 2004, 

p. 10).  

 Leal (2006) afirma que, a partir de 1970, o cooperativismo goiano, em especial da 

região sudoeste, passou a integrar os projetos do Governo Federal para o setor rural, por meio 

do redimensionamento da economia e a expansão da agricultura mecanizada. 

 Assim, na microrregião do Sudoeste de Goiás, o cooperativismo surge em um 

momento de agricultura capitalista, em que os direcionamentos das ações dessas organizações 

acompanham esse viés capitalista e empresarial. A COMIGO, COPARPA e COOPAF são 

exemplos de cooperativas que seguem o cooperativismo empresarial/tradicional (DUARTE e 

WEHRMANN, 2006). 

Podemos identificar que as formas de funcionamento das organizações coletivas, 

assim como os processos de formação das cooperativas, suas atuações frente às políticas 

públicas, possibilitam alternativas aos agricultores associados dos municípios de Rio Verde e 

Jataí. 

Compreendemos a importância das associações coletivas no que tange aos canais de 

lutas dos agricultores familiares, no intuito de fazerem valer seus direitos frente às demandas 

do mercado capitalista competitivo e aos interesses e subsídios governamentais, atentando 

também para as cooperativas dos grandes produtores rurais, que visam às facilidades aos 
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mercados internacionais e aos financiamentos para a aquisição de tecnologias avançadas que 

potencializem a produtividade e, consequentemente, a acumulação de capital.  

Nos municípios de Jataí e Rio Verde o espaço está inserido na lógica capitalista de 

produção agropecuária, representados pelos grandes proprietários de terra e uma produção 

orientada para exportação. Entretanto, esses municípios apresentam as contradições 

representadas por agricultores familiares, instalados em comunidades tradicionais e 

assentamentos de reforma agrária, em que predominam as pequenas propriedades rurais. 

A tabela 11 apresenta aos dados dos entrevistamos no município de Jataí, dos 

assentamentos, Santa Rita, 3 T, Rômulo Souza (Gurita), Rio Paraíso e Guadalupe e das 

comunidades tradicionais (São José e Onça) em que identificamos que em relação aos 

assentamentos Santa Rita teve a maior área com 31,8 hectares e a menor foi Rômulo Souza 

(Gurita) com 12 ha, nas comunidades tradicionais São José (257 hectares) e Onça (62 ha). 

Esses assentamentos os produtores rurais dispõem de pequenas parcelas de terra, 

características da distribuição de terra, que o INCRA realiza no Brasil e as comunidades 

tradicionais predominam as propriedades adquiridas por herança que dispõem de propriedades 

com áreas maiores. Entretanto, também são considerados agricultores familiares, visto que 

predominam a mão de obra oriunda dos membros da família.  

 

Tabela 11- Áreas das propriedades rurais no município de Jataí-GO  
 

Localização da propriedade Tamanho da propriedade (hectares) 

Assentamento: 3 T 18 

Assentamento: 3 T 23,8 

Assentamento: 3 T 23.8 

Assentamento: 3 T 23,8 

Assentamento: 3 T 31,8 

Assentamento: Santa Rita 31,8 

Assentamento: Santa Rita 31,8 

Assentamento: Santa Rita 30,3 

Assentamento: Santa Rita 19 

Assentamento: Rômulo Souza (Gurita) 19 

Assentamento: Rômulo Souza (Gurita) 19 
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Assentamento: Rômulo Souza (Gurita) 19 

Assentamento: Rômulo Souza (Gurita) 12 

Assentamento: Rio Paraíso  29 

Assentamento: Rio Paraíso 28,8 

Assentamento: Rio Paraíso 14,5 

Assentamento: Guadalupe  14,5 

Assentamento: Guadalupe 14,5 

Assentamento: Guadalupe 14,5 

Comunidade: São José 145 

Comunidade: São José 257 

Comunidade: São José 48 

Comunidade: São José 43 

Comunidade: Onça 62 

Fonte: Trabalho de campo, jun./2015.  

Org. Rafael Fernando Gontijo Silva  
    

Em relação ao tempo de instalação dos proprietários nos estabelecimentos, (Tabela 12) 

a qual indica a média de anos em que os agricultores atuam nas propriedades em que as 

comunidades tradicionais (Onça e São José) os agricultores atuam em média de 40 anos, 

predominando as aquisições de terras por herança passando essas terras de geração em 

geração. Já nos assentamentos a média foi 12 anos, pois é uma região recente na política de 

distribuição de terras pelo INCRA. 

 

Tabela 12- Tempo dos agricultores nas propriedades no município de Jataí – GO 

 

 Nº de proprietários rurais Média de anos na 

propriedade 

Comunidades tradicionais 

(Onça e São José 

5 40 

Assentamento: 3T  5 10 

Assentamento: Santa Rita  4 10 
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Assentamento: Rômulo 

Souza (Gurita) 

4 11 

Assentamento: Rio Paraíso 3 20 

Assentamento: Guadalupe 3 9 

Total 24 17 

Fonte: Trabalho de campo, jun./2015.  

Org. Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 

 

Em Rio Verde entrevistamos os produtores rurais instalados nos assentamentos Pontal 

dos Buritis, Rio Verdinho e Água Bonita em que apresentaram características dos demais 

assentamentos rurais de Jataí, com predomínio de áreas inferiores a 50 hectares, com 

atividades de uso de mão de obra familiar. Nos assentamentos Água Bonita e Pontal dos 

Buritis as propriedades apresentaram com área grande para os padrões de assentamentos da 

região do Sudoeste de Goiás. O assentamento Rio Verdinho predominaram glebas menores, 

com uma média de 18 hectares por propriedade, (Tabela 13). 

 

Tabela 13- Áreas das propriedades rurais no município de Rio Verde - GO 
 

Localização da propriedade Tamanho da propriedade (hectares) 

Assentamento: Água Bonita 14,5 

Assentamento: Água Bonita 48,5 

Assentamento: Água Bonita 48 

Assentamento: Água Bonita 48 

Assentamento: Água Bonita 33 

Assentamento: Água Bonita 31 

Assentamento: Água Bonita 49,8 

Assentamento: Pontal dos Buritis  27 

Assentamento: Pontal dos Buritis 42 

Assentamento: Pontal dos Buritis 33 

Assentamento: Pontal dos Buritis 34,7 

Assentamento: Pontal dos Buritis 30,5 

Assentamento: Rio Verdinho 18,5 
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Assentamento: Rio Verdinho 18 

Fonte: Trabalho de campo, jun./2015.  

Org. Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 

 

 A tabela 14 indica que os assentamentos de Rio Verde os agricultores estão instalados 

nas propriedades em média 13 anos. Os assentamentos Água Bonita e Rio Verdinho 

apresentam média de 14 anos e no assentamento Pontal dos Buritis, média de 12 anos.  

 

Tabela 14- Tempo dos agricultores na propriedade no município de Rio Verde – GO 

 Nº de proprietários rurais Média de anos na 

propriedade 

Assentamento: Água 

Bonita 

7 14 

Assentamento: Pontal dos 

Buritis 

5 12 

Assentamento: Rio 

Verdinho 

2 14 

Total 14 13 

Fonte: Trabalho de campo, jun./2015.  
Org. Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 

 

O gráfico 2 apresenta os dados coletados nas entrevistas realizadas nos municípios de 

Jataí e Rio Verde, em que verificamos  as contribuições das cooperativas e associações para 

os produtores rurais. Dos 38 entrevistados 76 %, ou seja, 29 dos proprietários relataram que 

essas organizações coletivas têm atuações positivas para o funcionamento de suas atividades 

agropecuárias; 19,%, que representa 7 proprietários pontuaram as dificuldades encontradas 

com as atuações das cooperativas e associações, propondo que suas atuações são 

insignificantes para as atividades agropecuárias.  
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Gráfico 2 - Filiação dos produtores rurais em organizações coletivas nos municípios de Jataí – 

GO e Rio Verde – GO  

 

 

Fonte: Trabalho de campo, jun./2015. 
Org. Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 

 

Na Tabela 15 dos 38 proprietários 57,9% adquiriram suas propriedades por 

assentamentos por intermédio dos projetos de Reforma Agrária disponibilizados pelo 

Governo Federal e mediados pelo INCRA e 23,7% por compra de proprietários tradicionais, 

principalmente as comunidades da Onça e São José, com predomínio de pequenas 

propriedades rurais e que não fazem parte de projetos de Assentamentos. Esses assentamentos 

são ligados aos movimentos dos trabalhadores sem-terra – MST e FETAEG – apresentam 

relevâncias para os agricultores que não tem acesso a terra.   

 

Tabela 15 - Formas de aquisição das propriedades pelos entrevistados em Jataí e Rio Verde-

GO 

 Nº de proprietários rurais Porcentagem dos 

proprietários rurais (%) 

Assentamento 22 57,9 

Herança 4 10,5 

Compra 9 23,7 

Troca  2 5,3 

Agregado 1 2,6 

Total 38 100 

76%

19%

5%

Sim

Não 

Não participa
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Fonte: Trabalho de campo, jun./2015.  

Org. Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 

 

As atividades econômicas desenvolvidas pelos produtores rurais dos municípios de 

Jataí e Rio Verde, especialmente os pequenos proprietários e assentados identificamos que há 

uma diversidade na produção em que alguns assentados cultivam soja em suas propriedades, 

beneficiados pelo PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso do Biodisel). Entretanto, a 

maioria dos entrevistados declarou que atuam na pecuária leiteira, visto que as cooperativas e 

associações colaboram com o processo de comercialização, (Tabela 16). 

Em duas comunidades do município de Jataí – Comunidade da Onça e São José – as 

associações atuam como intermediárias para a comercialização, disponibilizando um tanque 

de leite comunitário para os membros dessas associações; porém, é importante destacar que, 

nessa região, também existe a participação da COPARPA, comprando o leite de alguns 

produtores da comunidade da Onça, (Tabela 16). 

Outras atividades que os produtores executaram em suas glebas também demandam 

atuações em organizações coletivas, principalmente para aquisição de insumos e assistência 

técnica, como nos plantios de soja e milho. Nos assentamentos pesquisados de Rio Verde e 

Jataí, identificamos alguns produtores que atuam no cultivo de hortifrutigranjeiros, em 

pequenos lotes, fato que caracteriza a diversidade das atividades agrícolas, participando de 

algumas políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de comercializarem os alimentos em feiras 

dos municípios, (Tabela 16). 

Os cultivos de feijão e eucalipto e as práticas de apicultura e pecuária de corte 

apresentam menos relevância nas atividades dos produtores; porém, salientamos que essas 

práticas apontam para uma diversidade importante, proporcionando tentativas de alternar as 

produções agrícolas, (Tabela 16). 

Sendo assim, compreendemos que os meios de produção e equipamentos para as 

execuções das funções agrícolas são essenciais para a sistematização da produção, visto que, 

depois que os agricultores familiares passaram a incorporar práticas tecnológicas em suas 

atividades conseguem aprimorar suas práticas agropecuárias e a comercialização dos seus 

produtos.  
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Tabela 16 – Produção realizada dos produtores rurais nos municípios de Jataí e Rio Verde-GO 
 

Atividade Econômica Nº de proprietários rurais 

Pecuária Leiteira  22 

Pecuária de Corte 6 

Hortifrutigranjeiros  10 

Soja 12 

Milho  12 

Feijão  1 

Eucalipto  2 

Apicultura  1 

Fonte: Trabalho de campo, jun./2015. 

 Org. Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 

 

Nas entrevistas foram diagnosticados quais os principais meios de produção 

utilizados nas atividades agrícolas em que o mais comum entre os produtores foram os 

tratores, ordenha mecânica e tanque de resfriamento de leite, Entre os equipamentos mais 

utilizados pelos agricultores foram o pulverizador, o aparelho de irrigação, arado de tração 

mecânica, plantadeira para o plantio direto e colheitadeira, (Tabela 17). 

Mesmo com essa introdução de equipamentos, fertilizantes, herbicidas, sementes 

transgênicas e maquinários, alguns produtores relataram que não têm acesso a nenhum tipo de 

maquinário ou insumos agrícolas. Dos 38 produtores entrevistados nos municípios de Jataí e 

Rio Verde, 14 relataram que não operam com nenhum tipo de maquinário, fato que denota 

que a introdução de técnicas modernas para as atividades agrícolas tem sido seletiva e 

excludente em que alguns produtores não têm acesso às modernas técnicas de produção, 

(Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Equipamentos utilizados para os processos produtivos dos produtores rurais 

entrevistados em Jataí e Rio Verde-GO 
 

Meios de produção Nº de proprietários rurais 

Trator 14 

Colheitadeira 5 

Arado de tração animal  2 
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Arado de tração mecânica 5 

Aparelho de irrigação 6 

Plantadeira para plantio direto 4 

Pulverizador – Trator 6 

Distribuidor de Calcário  1 

Semeadeira – Adubadeira 3 

Tanque de expansão 13 

Ordenha Mecânica  10 

Nenhum  14 

Fonte: Trabalho de campo, jun./2015.  

Org. Rafael Fernando Gontijo Silva. (2016) 

  

Em relação a integração em organizações coletivas dos produtores rurais de Jataí e 

Rio Verde identificamos que 47,4 % participam de duas ou mais organizações coletivas, em 

geral, primeiramente, integram as associações ligadas inicialmente aos assentamentos, e, 

conjuntamente, tem uma atuação junto a cooperativas, que são organizações que auxiliam na 

comercialização, assistência técnica e aquisição de insumos, (Tabela 18). 

Dos produtores rurais entrevistados, 18,4 % participam somente de associações, que,  

têm atuações limitadas, representando social e politicamente seus associados. Essas 

associações estão ligadas aos assentamentos, pois passam a ser uma exigência do INCRA para 

a regulamentação do assentamento, atuando em âmbito local, com o intuito de reivindicar 

melhorias para o assentamento e para os produtores, como construção e reforma de estradas, 

disponibilidade de energia elétrica, coleta de lixo, postos de saúde e inserções em políticas 

públicas como o PAA e o PNAE, (Tabela 18). 

Os produtores rurais participantes de cooperativas contabilizaram 28,9 %, em que 

essa organização coletiva possibilita aos seus associados um nível de integração mais 

abrangente que as associações, visto que proporciona possibilidades de comercialização dos 

produtos, assistência técnica e aquisição de insumos. As cooperativas que apresentam maior 

número de associados são a COPARPA, com sede no município de Jataí, e a COOPAF, com 

sede em Rio Verde, (Tabela 18). 

A maioria dos produtores faz parte de alguma organização coletiva, entretanto, 5,3% 

relataram que não participam de nenhuma organização coletiva, sendo que esses proprietários 

preferem atuar de forma isolada, (Tabela 18).   
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Tabela 18 - Percentual dos produtores rurais participantes em associações e cooperativas nos 

municípios de Jataí e Rio Verde-GO 

 
 Nº de proprietários rurais Porcentagem dos 

proprietários rurais (%) 

Associação 7 18,4 

Cooperativa 11 28,9 

Associação e Cooperativa 18 47,4 

Não participante  2 5,3 

Total 38 100 

Fonte: Trabalho de campo, jun./2015. 

Org. Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 

  

Com a realização das entrevistas observamos que as cooperativas e associações atuam 

em várias frentes para alavancar a produção dos pequenos produtores rurais, como assistência 

técnica, comercialização dos produtos, cursos preparatórios e aquisição de insumos, (Tabela 

19).  

No que tange à participação nas associações, têm-se duas atuações distintas, nos 

assentamentos, suas contribuições ficam restritas às questões políticas; dessa forma, essa 

entidade visa representar politicamente seus associados, não atuando em questões de 

comercialização, assistência técnica, cursos preparatórios e aquisição de insumos. Por outro 

lado, em comunidades que não fazem partes de políticas de distribuições de terras do Governo 

Federal, verificou-se que as associações entre os produtores têm uma atuação voltada para a 

comercialização da produção; na Comunidade da Onça (APRO - Associação do Pequeno 

Produtor da Região da Onça) e na Comunidade São José e Felicidade (APROSAF - 

Associação dos Produtores de Leite da Região São José e Felicidade), essas organizações 

atuam na comercialização do leite, contando com um tanque de expansão comunitário, sendo 

utilizado pelos associados para depositar o leite até a venda para o laticínio, (Tabela 19). 

Em relação a pecuária leiteira no Brasil compreendemos que essa prática apresentou 

algumas dificuldades, sendo um produto vulnerável e o preço controlado por grandes 

empresas nacionais e internacionais. Nesse âmbito, o leite passou a ser um produto 

marginalizado dentro do processo de tecnificação da agricultura moderna (CLEMENTE, 
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2005, p. 60). Por essa razão, proporcionando uma baixa valorização do produto no mercado, 

dificultando o desenvolvimento econômico dos produtores, em especial dos agricultores 

familiares, que têm uma produção em menor escala, (Tabela 19).  

Por conseguinte, compreendemos que as associações representam papel importante 

para a comercialização do leite, visto que eles conseguem acessar o mercado e garantir um 

preço melhor para a comercialização. Os agricultores familiares decidem por participarem em 

organizações coletivas para suprir uma dificuldade de inserção no mercado e 

representatividade política (DUARTE e SAYAGO, 2006, p. 205).  

As cooperativas, por apresentarem uma efetividade maior para os produtores, 

especialmente para os assentados atuam em várias frentes para os membros, em que a maioria 

dos entrevistados relatou que as cooperativas contribuem para a comercialização dos seus 

produtos, sendo um intermediário entre a produção e o mercado.    

Além da comercialização, os produtores relataram que as cooperativas contribuem 

com a aquisição de produtos e assistência técnica; entretanto, compreendemos que esses 

auxílios podem ter uma atuação mais abrangente atendendo um número maior de produtores 

rurais, especialmente os produtores que têm dificuldades de acessos às políticas públicas.  

A partir das entrevistas realizadas com os produtores rurais detectamos uma série de 

dificuldades devido à falta de capital e crédito para investimentos e as fracas atuações de 

políticas públicas para os pequenos produtores rurais, tais como burocracia para a aquisição 

de créditos.  

 

Tabela 19 - Vantagens apontadas pelos produtores rurais em participar das associações e 

cooperativas em Jataí e Rio Verde-GO 
 

Vantagens Nº de proprietários rurais Percentagem 

Comercializar os produtos 26 68 

Assistência técnica 8 21 

Cursos preparatórios 3 7 

Aquisição de insumos 7 18 

Não contribui  2 5 

Total 38 100 

Fonte: Trabalho de campo, jun./2015.  
Org. Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 
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O acesso à assistência técnica é fundamental para o bom andamento das atividades 

agropecuárias. Verificamos que a maior parte dos produtores de Jataí realizam as assistências 

técnicas pagando aos profissionais (41%), com seus recursos, sem a participação de 

cooperativas ou do poder público, (Tabela 20).   

Os produtores que realizam a assistência técnica por conta própria, sem nenhum 

auxílio de profissionais, utilizando apenas os conhecimentos empíricos, representam 37%. Os 

proprietários com titulações definitivas e sem débitos com bancos buscam conseguir recursos 

financeiros para a contratação de profissionais para a execução dessas atividades, porém, 

segundo os produtores rurais, os altos gastos proporcionam as reduções das margens de lucros 

das produções, (Tabela 20).  

Em Jataí as cooperativas representam 37% dos produtores rurais entrevistados, em que 

essas organizações coletivas dispõem de profissionais para atender à demanda de seus 

associados. Porém, em entrevistas com esses associados, constatamos que essas cooperativas 

deixam a desejar nesse quesito, visto que têm poucos profissionais para atender um grande 

número de propriedades, gerando uma morosidade nessa prestação de serviço aos cooperados, 

(Tabela 20).  

 

Tabela 20- Assistência técnica nas propriedades no município de Jataí – GO 
 

Formas de assistência técnica Nº de proprietários rurais Percentagem 

Oficial 1 4 

Particular 10 41 

Própria 9 37 

Cooperativa 6 25 

Total 24 100 

Fonte: Trabalho de campo, jun./2015. 
Org. Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 
 

No município de Rio Verde os proprietários rurais têm maior auxílio das 

cooperativas para a assistência técnica em que 58% das propriedades recebem esses serviços 

por intermédio das cooperativas, fato que contribuí para a sistematização das atividades, as 

propriedades que não recebem apoio das cooperativas utilizam seus conhecimentos empíricos 
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para a execução da assistência técnica, representando 42% dos produtores rurais 

entrevistados, (Tabela 21).  

 

Tabela 21- Assistência técnica nas propriedades no município de Rio Verde – GO 
 

Formas de assistência técnica Nº de proprietários rurais Percentagem 

Oficial 0 0 

Particular 0 0 

Própria 6 42 

Cooperativa 8 58 

Total 14 100 

Fonte: Trabalho de campo, jun./2015.  

Org. Rafael Fernando Gontijo Silva (2016) 

  

Aos produtores participantes de cooperativas e que têm atuações efetivas, como 

comercializações constantes e aquisições de insumos, essas instituições disponibilizam 

profissionais para as execuções de assistências técnicas, fato que proporciona uma maior 

fidelidade desses produtores com essas cooperativas. Aos produtores que atuam na pecuária 

leiteira, são disponibilizados veterinários para o tratamento do gado; aos que atuam na 

agricultura, os agrônomos realizam os acompanhamentos necessários para o desenvolvimento 

das atividades.  

 As assistências técnicas de órgãos oficiais do governo são quase inexistentes, 

representando as dificuldades que os pequenos produtores rurais têm para acessar subsídios e 

auxílios governamentais. Dessa forma, as cooperativas tornam-se fundamentais para o 

fortalecimento das atividades agrícolas desses agricultores, pois têm preenchido um “vácuo” 

deixado pelo Poder Público.  
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6-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   

Com o desenvolvimento da pesquisa, buscamos compreender como as cooperativas e 

associações contribuem para as atividades (plantio, colheita, aquisição de insumos e 

comercialização) dos agricultores familiares, com foco nos municípios de Rio Verde e Jataí – 

GO, em que buscamos averiguar esse objetivo mediante entrevistas semi-estruturadas com os 

agricultores familiares e os representantes das organizações coletivas.  

Com a pesquisa visamos identificar as dificuldades enfrentadas pelas organizações 

coletivas, dos agricultores familiares, averiguar o papel do Poder Público nas organizações 

coletivas e, avaliar o envolvimento e a participação dos membros nas organizações coletivas. 

Com a realização das entrevistas, levantamentos informações para compreender as atuações 

das organizações coletivas nas atividades dos agricultores familiares, em que apresentamos 

essas informações em tabelas e discussões acerca do tema.  

Quando analisamos sobre a presença de cooperativas e associações voltadas para os 

agricultores familiares, é necessário compreender como que a proposta de desenvolvimento 

territorial rural passou a ser fundamental para proporcionar as atividades em pequenas 

propriedades. Para a efetivação desse desenvolvimento, o Estado torna-se fundamental, 

propondo políticas públicas para inserir os agricultores na dinâmica do mercado regional, 

dinamizando a economia local.    

 O desenvolvimento rural está relacionado aos avanços econômicos, visando ao 

fortalecimento das atividades agropecuárias e o Estado, com um viés desenvolvimentista, 

passou a incentivar esses avanços por intermédio de políticas públicas voltadas aos 

agricultores familiares.  

 O PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar) foi o 

pioneiro enquanto medida governamental, sendo criado em 1996, com o objetivo de promover 

linhas de créditos e financiamentos aos agricultores familiares. A proposta inicial foi sendo 

aprimorada e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) passou a dividir esses 

financiamentos em várias linhas de créditos, sendo promovidas juntamente Aos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDRS) para organizar as aquisições dessa política 

em escala local.   

 O PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) é proposta do Governo Federal que 

visa facilitar a comercialização dos produtos agropecuários, em especial hortifrutigranjeiros. 
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A comercialização passa a ser mediada por associações e cooperativas, que disponibilizam os 

produtos para entidades municipais, estaduais, governamentais ou organizações não 

governamentais (ONGs). Dessa forma, os agricultores passam a participar de organizações 

coletivas para sistematizar as vendas de seus produtos. Esse programa torna-se importante, 

pois garante uma periodicidade para a comercialização e o pagamento passa a ser assegurado 

pelo Governo por intermédio das organizações coletivas.   

 O PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), proposto em 1994, visando 

atender as redes públicas de ensino, tanto estadual quanto municipal. Esse programa teve 

participação direta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

regulamentando a aquisição de produtos para as instituições educacionais públicas. Essa 

proposta passa a ser importante para as escolas, pois conseguem adquirir produtos 

agropecuários rapidamente. Para os agricultores familiares, a inserção nessa política garante 

uma segurança na comercialização e possibilita organizar a produção a partir da demanda.  

 Com o avanço do uso da tecnologia do biodiesel, as atividades agrícolas passaram a 

fornecer matéria-prima para a produção de biocombustível e o Governo Federal, visando 

potencializar essas atividades, criou o PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel). Com um viés desenvolvimentista, os agricultores familiares foram inseridos na 

cadeia produtiva dos biocombustíveis. No Sudoeste de Goiás, os biocombustíveis com 

maiores participações no PNPB foram o milho e a soja, acompanhando a tendência das 

práticas agrícolas dessa região.  

 A lógica do desenvolvimento territorial rural foi estimulada pelo Estado por 

intermédio das políticas públicas. Nesse âmbito, as organizações coletivas representadas por 

associações e cooperativas tornam-se fundamentais para efetivar o desenvolvimento local e a 

inserção dos agricultores familiares nas práticas agropecuárias comerciais.  

 Com a pesquisa, conseguimos identificar que as associações têm um caráter político, 

representando os agricultores junto aos municípios e ao estado. Em assentamentos e 

comunidades tradicionais (pequenos proprietários de terras), encontramos as associações com 

o objetivo de conseguir acessos às políticas públicas, busca junto à prefeitura melhorias de 

infraestruturas, como reformas de estradas e disponibilidade de energia elétrica.  

O associativismo rural constitui-se em uma importante estratégia de inserção 

econômica dos produtores rurais e em uma possibilidade de reprodução social, tendo em vista 

que a organização associativa potencializa a superação das barreiras impostas pelos capitais 



100 

 

comercial, industrial e financeiro, tanto para a compra de insumos quanto para 

comercialização de produtos agropecuários. 

 Nas comunidades da Onça e São José (município de Jataí), as associações contribuem 

para a comercialização dos produtos, que têm como foco o leite, em que os agricultores atuam 

de forma conjunta para conseguir um preço melhor no mercado, contando com um tanque de 

resfriamento para armazenar o leite.  

 Nos assentamentos estudados nos municípios de Jataí e Rio Verde, identificamos o 

caráter político das associações, que buscam melhorias para os assentados e a titulação 

definitiva da terra junto ao INCRA. Entretanto, compreendemos a dificuldade de organização 

e falta de compromisso dos assentados com relação à associação, comprometendo o êxito das 

atividades.  

 As cooperativas têm um papel mais efetivo para os agricultores familiares, visto que 

conseguem oferecer mais vantagens aos associados, como aquisição de insumos, 

comercialização de produtos e assistência técnica. Nos municípios de Jataí e Rio Verde, as 

cooperativas que atuam com os agricultores familiares são a Coparpa (Cooperativa Mista 

Agropecuária do Rio Doce) e a Coopaf (Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares 

Economia Solidária Produção Agroecológica de Rio Verde e Região). Essas cooperativas 

atuam na pecuária leiteira, biocombustível e hortifrutigranjeiros, conseguindo uma 

diversificação nas atividades e possibilitando uma efetiva participação dos agricultores 

familiares.  

Com a execução da pesquisa concluímos que as organizações coletivas, proporcionam 

algumas melhorias para os agricultores familiares, visto que possibilitam maior barganha para 

a comercialização dos produtos, aquisições de insumos e acessos às políticas públicas. 

Entretanto identificamos algumas dificuldades de atuações dessas organizações coletivas, 

principalmente das associações dos assentamentos, em que não apresentam vantagens aos 

associados, criadas devido às exigências do INCRA para representar politicamente os 

assentados.  

 Nas comunidades tradicionais localizadas no município de Jataí – GO (São José e 

Onça) identificamos que as associações contribuem apenas na comercialização do leite, em 

que os associados depositam o leite nos tanques comunitários e os laticínios buscam o leite 

nessas comunidades, não existem outras vantagens como prestação de serviços, aquisição de 

insumos e assistências técnicas. Porém, os associados julgam importante a participação nessas 
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associações, visto que devido a localização e a produção reduzida dificulta a comercialização 

do leite de forma individual, em que a associação possibilita acesso ao comércio e maior 

poder de barganha para a venda do leite. 

 As cooperativas com sede em Rio Verde e Jataí - GO apresentam níveis maiores de 

contribuições para os associados, facilitando a comercialização dos produtos (leite, soja, 

hortifrutigranjeiros), a aquisição de insumos agrícolas e assistências técnicas. A COPARPA e 

a COOPAF servem como intermediários, em que adquirem os produtos dos agricultores 

familiares e posteriormente comercializam com cooperativas maiores (COMIGO) ou 

empresas que atuam nos moldes agroindustriais (Granol e Perdigão).  
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APENDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTAS UTILIZADOS NAS ENTREVISTAS 

COM OS RESPONSÁVEIS PELAS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS 

NOS MUNICÍPIOS DE JATAÍ E RIO VERDE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL - JATAÍ 

PPGGEO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

PROJETO: O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES COLETIVAS NO CAMPO: ANÁLISE 

DO COOPERATIVISMO E DO ASSOCIATIVISMO NO SUDOESTE DE GOIÁS  

 

 

 

Pesquisador: Rafael Fernando Gontijo Silva 

Data da entrevista:_______/_________/___________  

 

Roteiro de entrevistas utilizados nas entrevistas com os responsáveis pelas associações de 

produtores rurais nos municípios de Jataí e Rio Verde 

 

 

Nome do entrevistado: 

Função: 

Tempo na função: 

Profissão: 

Município: 

Quais os objetivos da Associação? Quando foi criada? Por quê? 

 

Quem compõe a Associação? Existem cargos e funções? Especificar. 

 

Existe a participação de pequenos produtores rurais na Associação? 

 

Se não, por quê? Qual a forma de incentivar a participação dos mesmos nas reuniões? 

 

Quando são feitas as reuniões? Onde? Quem geralmente participa? 

 

Quais atividades foram desenvolvidas pela Associação? 

 

Houve mudanças qualitativas e quantitativas com relação à agricultura local? Especificar. 

 

Quais as relações existentes entre a Associação e outras instituições públicas e privadas?  

 

Quais os maiores problemas enfrentados para o pleno funcionamento da Associação? 

 

Quais os maiores problemas enfrentados pelos pequenos produtores rurais locais? 

 

O senhor reconhece a importância de formas coletivas de produção, comercialização e 

assistência técnica aos pequenos produtores? 
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Há formas coletivas de produção, comercialização e assistência técnica no município? 

 

Existe algum tipo de incentivo por parte do município, estado ou outra instituição para a 

criação de formas coletivas de produção, comercialização e assistência técnica? 

 

Quais as dificuldades encontradas pela associação? 

 

Quais as principais vantagens para os produtores associados?  
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APENDICE B- FORMULÁRIO A SER APLICADO AOS PROPRIETÁRIOS RURAIS 

DOS MUNICÍPIOS DE JATAÍ E RIO VERDE 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL - JATAÍ 

PPGGEO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

PROJETO: O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES COLETIVAS NO CAMPO: ANÁLISE 

DO COOPERATIVISMO E DO ASSOCIATIVISMO NO SUDOESTE DE GOIÁS  

 

 

 

Pesquisador: Rafael Fernando Gontijo Silva 

Data da entrevista:_______/_________/___________  

 

 

 
 

1 - Dados sobre o produtor 

Nome:.....................................................................................  1.2. idade:.........anos 

1.3. Escolaridade:...................    1.4.  Município de origem:............................................ 

1.5. Nº de pessoas da família que residem no imóvel?.... Nº de pessoas/empregados... 

1.6. Há qto tempo possui a propriedade?.......................... 

1.7 Como adquiriu a propriedade? (...) herança(...) compra   (...) posse   (...) assentamento, 

outro, qual?.............................................................................................. 

1.8 Nº de filhos que residem na cidade: ................... Casados: ........ Solteiros: ............... 

2. Dados sobre a propriedade 

  Hectares ou Alqueires 

2.1. área total da propriedade    

2.2. área própria    

2.3. área tomada em arrendamento    

2.4. área arrendada para terceiros    

2.5. outros. Quais?    

 

2.6.Principal atividade da propriedade?.......................................................................... 
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2.7. Possui mais de uma propriedade rural?   (   ) sim      (    ) não. Se sim, quantas e onde se 

localizam?.......................................................................................................... 

2.8. A propriedade possui? (  ) curral  (  ) silos    (   ) barracão de leite   (   ) áreas de 

plantações   

2.9. O senhor reside na propriedade ou na cidade?       (...) cidade (...) campo 

2.10. Além das atividades agropecuárias, algum familiar desenvolve alguma outra atividade?     

( ) sim, quem e qual?..............................................................  (  ) não. 

2.11. Alguém da família recebe aposentadoria?  (   ) sim, quantas pessoas?........ (   ) não. 

 

3 – Utilização das terras 

 Hectares Alqueires 

3.1. lavouras permanentes   

   

   

3.2. lavouras temporárias   

   

   

3.3. pastagens   

3.4. área em descanso   

3.5. área reflorestada ou veg. nativa   

 

4. Produção 

culturas área Produção (ton, sacas, litros) Vende a produção ou é para 

subsistência.... 

soja    

milho    

sorgo    

cana-de-

açúcar 

   

Laranja    

carne    

leite    
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5. Meios de produção 

 

Máquinas/Implementos Número 

5.1. Trator   

5.2. Colheitadeira   

5.3. Arado de tração animal   

5.4. Arado de tração mecânica   

5.5. Aparelho de irrigação   

5.6. Plantadeira p/ plantio direto   

5.7. Pulverizador-Trator   

5.8. Distribuidor de Calcário   

5.9. Semeadeira/Adubadeira   

5.10. Tanque de expansão    

5.11. Ordenhadeira Mecânica   

 

6. Utilização de insumos 

 

Insumos Quantidade 

(Ton./Kil./Lit.) 

Atividade (qual 

cultura/criação foi utilizado) 

6.1. Fertilizante de base     

6.2. Fertilizante de cobertura     

6.3. Calcário      

6.4. Ração fornecida     

6.5. Agrotóxicos aplicados     

6.6. Defensivos animais     

6.7. Outros      

 

7. Assistência técnica:(   ) oficial    (  ) particular    (   ) própria      (   ) cooperativa   (   ) outras 
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Periodicidade das visitas dos técnicos: (  ) Semanal  (  ) Quinzenal  (  ) Mensal  (  ) Trimestral 

(  ) Semestral  (   ) Anual (  ) Quando solicitado (s) 

 

8. Participa de alguma associação: (   ) sim    (   ) não.  Se sim, qual?....................................... 

8.1. Essa associação contribuí para a sua produção agrícola. (   ) sim    (   ) não  

8.2 Quais as vantagens de participar dessa associação. (   ) facilidade de comercializar os 

produtos      (   ) disponibilidade de assistência técnica   (   ) cursos preparatórios para a 

produção agrícola    (   ) outros 

8.3 Quais as maiores dificuldades de participar dessa associação? ............................................ 

8.4. O senhor acha importante participar de alguma associação/cooperativa? Por quê? 

Observações 
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ANEXO A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

TCLE 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), de uma pesquisa. Meu 

nome é Rafael Fernando Gontijo Silva, sou pesquisador responsável da pesquisa minha área 

de atuação é, Geografia Agrária. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o(s) pesquisador 

(es) responsável (is), Rafael Fernando Gontijo Silva e/ou Evandro César Clemente nos 

telefones (34) 9112 2624 ou (64) 36068123, as ligações podem ser feitas inclusive à cobrar. 

Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos 

telefones: 3521-1075 ou 3521-1076. No ato da pesquisa o/a participante pode deixar de 

responder a qualquer questão que lhe cause algum constrangimento.  

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

Título: O papel das organizações coletivas no campo: análise do cooperativismo e do 

associativismo no Sudoeste de Goiás 

 

Objetivo Geral 

Analisar e compreender a dinâmica das organizações coletivas (associativismo e 

cooperativismo) rurais nos município de Rio Verde e Jataí, situados no Sudoeste do Estado de 

Goiás. 
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Objetivos específicos: 

 

a) Analisar e comparar o papel das organizações coletivas, associações e cooperativas dos 

agricultores familiares e dos grandes produtores rurais; 

b) Investigar as principais dificuldades e bloqueios enfrentados pelas organizações coletivas, 

sobretudo dos agricultores familiares; 

c) Averiguar e analisar o papel do Poder Público na promoção, fortalecimento e/ou não apoio 

às organizações coletivas; 

d) Detectar os níveis de organização dos agricultores nas organizações coletivas; e, 

e) Avaliar o envolvimento e a participação dos membros nas organizações coletivas.  

 

Procedimentos metodológicos  

Para a consecução da pesquisa será realizado um levantamento bibliográfico acerca dos temas 

e assuntos envolvidos no trabalho. Dessa forma, serão realizadas pesquisas sobre 

cooperativismo e associativismo; desenvolvimento rural; participação econômica; 

desenvolvimento territorial; agronegócio e agricultura familiar. Esse levantamento 

bibliográfico contribuirá para o embasamento teórico e o aporte conceitual para a pesquisa. 

Os dados primários serão levantados a partir de entrevistas diretas com produtores rurais, 

representantes das associações, do poder público, lideranças dos movimentos sociais e 

técnicos vinculados à produção agropecuária. Para complementar a pesquisa, serão levantados 

dados secundários, com as características da agricultura desses municípios, por meio ao 

acesso do IBGE e do SIEG (Informações Geográficas de Goiás).  

A sistematização dos dados primários e secundários coletados durante a pesquisa 

proporcionará uma análise quantitativa e qualitativa. A apresentação será mediante 

formulações de tabelas, quadros e gráficos, visando realizar uma discussão dos dados, 

promovendo um debate a partir dos conceitos teóricos e dos dados e informações coletadas.  

Dessa forma, serão organizadas as informações acerca das associações e cooperativas dos 

agricultores familiares e dos grandes proprietários rurais, como os sindicatos patronais e as 

grandes cooperativas. Para uma melhor compreensão dessa realidade, a pesquisa propõe 

investigar a origem e o processo de formação das associações e cooperativas, atentando para 

elementos que motivaram o surgimento das associações. 
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Informações e garantias ao participante: 

 

-Os riscos são de qualquer inconveniência para o/a participante, sendo que as respostas às 

questões serão benefícios indiretos, decorrentes do conhecimento acadêmico sobre o caso; 

- Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação; 

- Garanto o sigilo que assegure a privacidade dos participantes quanto todos os dados 

envolvidos na pesquisa; 

- O participante tem liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

- O participante tem o direito garantido em lei de pleitear indenização em caso de danos 

decorrentes da pesquisa. 

- O tempo utilizado para entrevista será de 20 minutos, realizada no local de atuação 

profissional do entrevistado.  
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ANEXO B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Eu, _________________________________________________________, RG/ CPF/ 

_____________________________, abaixo-assinado, concordo em participar do estudo O 

papel das organizações coletivas no campo: análise do cooperativismo e do 

associativismo no Sudoeste de Goiás, como sujeito. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador(a) Rafael Fernando Gontijo Silva sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Informo ter mais de dezoito anos de idade 

e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário 

 

 

Jataí,_______de _________________de 2015 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

Impressão Datiloscópica 

 

 

Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 

Rafael Fernando Gontijo Silva 

(Pesquisador) 

 

 


